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Р Е Ц Е Н З И Я 

във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“  

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

информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(информатика),  

Факултет по математика и информатика на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“, 

катедра, „Компютърна информатика“, 

обявен в „Държавен вестник“, бр. 56/24.07.2015 г. 
 

Рецензент: проф. Магдалина Василева Тодорова, 

СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по математика и информатика 

 
 
1. Данни за конкурса 
 
Конкурсът за доцент е обявен в ДВ бр. 56/24.07.2015 г. съгласно изискванията, 

отразени в Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилника за 

развитието на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

За участие в конкурса е подал документи един кандидат – д-р Теодоси Кирилов 

Теодосиев, главен асистент във ФМИ на ШУ. 

От предоставените материали се вижда, че кандидатът изпълнява изискванията 

на: 

- чл. 24(1) 1 на ЗРАСРБ: доктор е по научна специалност „Методика на 

обучението по математика и информатика“ (Диплома № Д-

035/19.03.2014г.); 

- чл. 24(1) 2 а) на ЗРАСРБ: главен асистент е от 1995 г. 

- чл. 24(1) 3 на ЗРАСРБ: за участие в конкурса е представил достатъчно 

количество публикации в специализирани по професионалното направление 
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на конкурса научни издания, които не повтарят тези за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

Не намирам нарушения по процедурата. 

 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев е роден на 28.01.1962 г., гр. Дупница, обл. 

Кюстендил. Средното си образование завършва в ПГ „Хр. Ботев“, гр. Дупница 

(природоматематическа паралелка) през 1980 г. През 1984 г. завършва 

специалност „Математика“ за подготовка на учители на 

Природоматематическия факултет на Висш педагогически институт – Шумен и 

получава квалификацията „Математик – преподавател по математика“. През 

2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Методика на формиране на 

професионален стил в програмирането“, в резултат на което му е присъдена 

образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Методика 

на обучението по математика и информатика“. 

Работил е като: асистент (1984-1989 г.); старши асистент (1989-1995 г.) и главен 

асистент (от 1995 г. до момента) във Факултета по математика и информатика, 

катедра „Компютърна информатика“ на ШУ „Епископ К. Преславски“. 

Член е на факултетния съвет на ФМИ на ШУ. Член-учредител е на Асоциация 

„Развитие на информационното общество“ със седалище в гр. София. 

 

3. Описание на научните трудове 
 

Гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев е автор на 38 публикации, от които 37 статии и 1 

учебник. За участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ е 

предложил 17 научни труда, които могат да се разпределят така: 

- 1 учебник (№1); 

- 16 статии в списания и трудове от участия в конференции (от №2 до 

№17). 

Учебникът „Езици за функционално и логическо програмиране“ е издаден от 

Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен, през 2006 г. 
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Статиите са публикувани както следва: 3 в международни списания в чужбина 

(№№ 2-4); 4 в материали на международни конференции (№6, №№11-13); 6 в 

материали на национални конференции (№5, №7, №8 и №№14-16); 3 в 

материали на национални конференции с международно участие (№9, №10, 

№17). 

Статията №4 е публикувана в списанието „International Journal of Engineering 

and Advanced Technology (IJEAT)“, индексирано от International Scientific 

Indexing с импакт фактор 1.121 за 2014г. Статията №6 е докладвана и поместена 

в сборника с материали на „International Conference on Artificial Intelligence 

(ICAI’06)“, Лас Вегас, САЩ, който е с импакт ранг (SJR). Статията №11 е 

отпечатана в сборника от материали на „9th ECCAI Advanced Course on Artificial 

Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop Adaptability and 

Embodiment Using Multi- Agent Systems (AEMAS 2001)“, Прага, Чехия. 

Статиите №2 и №3 са публикувани в списанието „International Journal of 

Applied Engineering Research“, което е с импакт ранг (SJR). Статията „Some 

Pitfalls in Introductory Programming Courses“, която не е представена за участие 

в конкурса, е публикувана в международното списание „Informatics in 

Education“, което също е с импакт ранг (SJR). 

5 от публикациите са на английски език (№№2-4, №6 и №11); останалите са на 

български език. 9 публикации са самостоятелни (№5, №7, №№11-17); 7 са с 

един съавтор (№№1-4, №№8-10) и 1 е с двама съавтори (№6). 

Представените по конкурса публикации, се разпределят във времето така: 
 

Година 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2006 2011 2015 
Брой 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 

 

Публикациите, с които гл.ас. Т. Теодосиев участва в конкурса за доцент, не са 

използвани за получаване на ОНС „доктор“. 

От направения преглед следва, че участникът в конкурса изпълнява не само 

изискванията на ЗРАСРБ, а и всички специфични критерии на ФМИ при ШУ 

„Епископ К. Преславски“ за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Приемам за рецензиране всички публикации на участника в конкурса. 
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4. Обща характеристика на научната и преподавателската дейност на 

кандидата 

Научна дейност 

Научните интереси на гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев са в областите: „Изкуствен 

интелект“, „Програмиране“ и „Приложение на програмирането в обучението“. 

През периода 1995-2015 г. е бил ръководител и активно е участвал в повече от 

10 научноизследователски проекта към Национален фонд „Научни 

изследвания“ на МОН и ФНИ на ШУ. Участвал е с доклади и научни 

съобщения в над 25 национални и международни конференции. Автор е на над 

35 научни труда. 

От 2006 г. до момента е член на Програмния комитет на Националната 

конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ и 

като такъв е рецензирал голямо количество работи. 

Преподавателска дейност 

През периода 1984 – 2015г. гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев е заемал длъжностите: 

асистент, старши асистент и главен асистент по информатика. 

Преподавателската му работа е богата и разнообразна. Включва лекции и/или 

упражнения по следните учебни дисциплини: програмиране, структури от 

данни, езици за функционално и логическо програмиране, изкуствен интелект, 

бюротика, информационни технологии, практикум по информатика, 

информатика за неспециалисти, програмни продукти в икономиката, числени 

методи, математическо оптимиране. Бил е научен консултант на 2 дипломанта. 

Автор е на учебник по „Езици за функционално и логическо програмиране“. 

Разработил е материал „Лекции по програмиране“ – I-ва част за студенти от 

втори курс на специалностите: „Комуникационни и информационни системи“, 

„Сигналноохранителни системи и технологии“ и „Радиокомуникационна 

техника и технологии“. Материалът е в електронен формат и е публикуван на 

личната му страница в сайта на ШУ. 
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5. Научни приноси 

Основните научни приноси на гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев са в следните 

направления. 

I. Изкуствен интелект 

Изследванията в това направление са в областите „мултиагентни системи“ 

(№№11-17) и „невронни мрежи“ (№4, №6). 

По-важните приноси в областта „мултиагентни системи“ са: 

- Изследвани са възможностите на моделните системи със социална 

структура за прилагането им като активни моделни среди (№16, №17). 

Представено е най-общо описание на структура и организация на моделна 

среда със социална структура. Направени са изводи относно жизнеността на 

предложените идеи, очертаващи хипотезата, че системите със социална 

структура и поведение могат да играят ролята на активни моделни среди (№17). 

- Идея за прилагане на процесния подход в моделирането е представена в 

№13. Направена е мотивация на избора на социална структура на софтуерна 

система, явяваща се приложение на мултиагентни системи, за решаване на 

проблеми с висока сложност (проблеми с диагностичен, прогнозен, 

конструктивен, управленски характер) (№13, №16, №17). 

- Проектирана и реализирана е моделна система със социална структура. 

Системата е изградена на базата на процесния подход, предлагащ способ за 

реализиране на квазипаралелизъм. Представен е математическият модел на 

разработената моделна система. За целта е използвана теорията на 

взаимодействащите последователни процеси, създадена от C. A. R. Hoare и 

приложима при моделирането на паралелни процеси. Коментирани са 

предимствата на направения избор на структура за построената изкуствена 

социална моделна среда. Описана е структурата и функционалната организация 

на изградената моделна социална система (№11, №12, №16). 

- Процесният подход, приложен в проектираната и математически 

обоснована социална система, е описан в статията №12. 
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- Дадена е трактовка на понятието „autonomous software agent with motives“ 

(индивид). Представена е връзката между индивид и процес (№14). 

- Представен е идеен проект за реализиране на изкуствена социална система, 

прилагаща теорията на размитите множества като средство за моделиране 

(№15). 

Резултатите, получени в серията от статии №11-№17, доказват хипотезата, че 

системата със социална структура и поведение може да изпълнява ролята на 

активна моделна среда. 

По-важните приноси в областта „невронни мрежи“ са: 

- Описана е методика за прогнозиране на потенциални купувачи на 

застрахователни полици чрез използване на distrubuted ARTMAP невронни 

мрежи. Обсъдени са предимствата на предложения подход пред подобни 

техники, основаващи се на MLP невронни мрежи по отношение на 

показателите: степен на положителни предсказвания, цялостна точност и 

скорост на трениране на предиктора (№6). 

- Анализирани са недостатъци на описаната в №6 методика за прогнозиране 

на потенциални купувачи, базираща се на dARTMAP и е предложена нова 

методология за решаване на маркетингови проблеми, базираща се на машини с 

подкрепящи вектори (№4). В тази статия е изследвано и влиянието на ядрата на 

машините с подкрепящи вектори към качеството на предсказанията на 

моделите. 

II. Програмиране и методика на обучението по програмиране 

Изследванията в това направление са в областите „стил на програмиране“ (№2, 

№3, №5, №7, №8) и „преподаване по програмиране“ (№1, №7, №9, №10). 

По-важните приноси в областта „стил на програмиране“ са: 

- Разяснена е същността на един от аспектите на качеството на софтуера 

„професионален стил на програмиране“ и ползите от професионалния стил на 

програмиране. Мотивирана е необходимостта от обучение в стил на 

програмиране, паралелно с изучаването на езика за програмиране (№2, №3, №5, 
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№7). Накратко са описани характеристиките на стила на програмиране, 

групирани в следните три групи: читаемост, намиране на грешки, повишаване 

на ефективността (№2). 

- Направени са важни изводи и препоръки за обучение в „стил на 

програмиране“ в уводните курсове по програмиране (№8). В същата статия чрез 

интересни примери е описан процесът на разработка на алгоритъм, включващ 

съществуване, съставяне и проверка на коректността му и кодирането му на 

език за програмиране. Мотивирано е въвеждането и използването още в 

уводните курсове на понятията спецификация на програма и инварианта на 

цикъл. Ролята на алгоритъма, като компонента на добрия стил на програмиране, 

е анализирана в №3. 

По-важните приноси в областта „преподаване по програмиране“ са: 

- Направен е сравнителен анализ на езиците Pascal и C, най-популярните 

езици за програмиране за времето, когато е написана статията по следните 

критерии: типове данни, изрази, оператори, структура на програмите и 

диагностика на съответния транслатор. Целта на анализа е определянето 

пригодността им за първи език за обучение по програмиране (№9). 

- Анализирани са основни противоречия и проблеми в обучението по 

програмиране на ученици и студенти, някои от които са общи за цялото 

образование (№7). 

- Изследван е подходът обучение по програмиране чрез игра. Мотивирани са 

положителните страни на подхода. Коментирана е класификация на игровите 

програми (№10). 

- Книгата „Езици за функционално и логическо програмиране“ е учебно 

пособие по задължителна дисциплина във ФМИ на ШУ. В него от теоретичен и 

приложен аспект са разгледани 19 теми, свързани с двата базови езика за 

изкуствен интелект Лисп и Пролог. След интересния увод, посветен на 

изкуствения интелект и езиците за програмиране, са представени описания на 

езиците Лисп (на базата на DrScheme) и Пролог (на базата на Strawberry Prolog). 

Предложени са решения на голяма част от задачите за самостоятелна работа. 



6. Ilnrupannr
B 4orynaenrr{Te rro KouKypca e [pr4noxeH crrrrclK or ga6erssaur, r;r,;fivrpalvs. Ha

BCr.rqKH ny6lnxaquu Ha yqacrHlrKa B KOHKypca. Tosz cIIrrcBK cBABpxa 10

\vrnpaHufl na 5 neronu rry6tuxauuu. 7 \]gIT:1IpaHkr' ca B MexAyHaporHr4 uzlauut, 2

ca B Ar.rceprarlproHHa TpyAoBe z I - s HarlrroHaJrHo r,r3Aaurae.

7. KpnruvnH 6enexcnrl u npe[opbKn

Hsuau cr'ulecrBeHpr ga6erexKr4 K6M flonyqeHr{Te or rJr. ac. A-p Teo4ocu Teogocuen

pe3ynrarl4. flpenopr.rnalr My Aa npolbnxu ra3cJreABaHurra cv e o6racrr4re

MyITLIaTeHTHI,I CHCTeMV I,I HeBpOHHH MpeXU, KaKTO V IA yBenlaql4 aKTT,TBHOCTTa Cr,r B

cloAenrHe Ha onuTa v 3IJaHpIflTA Cr4 C AT,InJIOMaHTI,I r,r AOKTOpaHTI,I.

3arffo.renue

flpe4craneHl4Te Hayquu rry6ruxa\vrrr, KaKTo rr [perroAaBareJrcKara pa6ora Ha rr. ac.

.4-p Teo4ocn TeogoczeB orroBapsr HalBJrHo Ha v3r.rcKBagu.f,Ta Ha 3PACPE, na

IIII3PACPE u llpanvlrnvIKa 3a pzBBI,IrI{ero Ha aKa,(eMaqHvs. crcraB s IIIY. B

ny6nzxaqul{Te My ce clAbpxar 3Harrr.rMvr Hay-rtHu r.r HayqHo-npanoxHr4 pesynrarri B

o6lacrra Ha KouKypca, KoI4To ca rloJryqunu Me]r(AyHapoAHo rrpa3HaHr.re. Oqenrara

MV 3a rlrJrocrHara uy pa6ora e rroJroxureJrHa.

flocrunrarure BIrcoKLr HayrIHr{ rr HayqHo-[pr.rJro]nHr.r pe3yJrrarn Mr,r AaBar

ocHoBaHr.re y6eleno Aa npe[opbrraM Ha qJreHoBere rra Hayuuoro xypu Aa

npeAJror(ar ua (DarcyJrrernrq cbBer Ha @MLI npu IIIY rrEuracrcon Koncranrr.rn

llpeclanc:rlv" ga urbepe rJr. ac. A-p Teolocu Kllpunon Teogoc[eB 3a ,rgoqeHT,,

no o6lacr Ha Brnc[re o6paaonanne 4. IlpupoAnu HayKrr, MareMarHKF tr

un0opuarrarca, npo0ecuoHaJrHo HanpaBJreHrre 4.6. lluQop*rarrrKa v
KoMrrrorbpurr HayKr{ (unQopnrarurca).
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