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РЕЦЕНЗИЯ 

на материалите 

на гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки (Информатика), за нуждите на катедра „Компютърни системи и 

технологии” при ФМИ на Шуменския университет “Епископ Константин 

Преславски”, обявен в ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. 

 

Рецензент: проф. д.н. Георги Николов Кръстев 

 

1. Общи положения и биографични данни 
1.1. Общи положения 
Конкурсът за академична длъжност „доцент” по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) е обявен 
за нуждите на Факултет по математика и информатика.на Шуменския 
университет “Епископ Константин Преславски”. Конкурсът е обявен с 
решение на катедрен съвет на катедра КСТ, протокол № 2/20.09.2016, 
решение на факултетен съвет на ФМИ, протокол № ФД-02-01 / 20.09.2016 г., 
решение на Академичен съвет на Шуменския университет “Епископ 
Константин Преславски”, протокол № РД-05-1/30.09.2016 г. и публикуван в 
ДВ, бр. 83/21.10.2016 г. Документи за участие в конкурса е подал д-р Христо 
Иванов Параскевов, главен асистент в катедра „Компютърни системи и 
технологии”, обявила конкурса.   

 
1.2. Биографични данни 
Главен асистент д-р Христо Параскевов е придобил образователната 

степен „магистър" специалност Информатика в ШУ „Епископ Константин 
Преславски” през 1998 г. През 2014 придобива образователната и научна 
степен „доктор" по професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки, научна специалност „Информатика".  

Назначен за асистент през 2001 г., от 2008 г. е старши асистент, а от 
2011 г. е главен асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”, катедра 
„Компютърни системи и технологии". Кариерата на гл. ас. д-р Христо 
Параскевов е наситена с участие в редица проекти, в които участва в 
областта на информационните и комуникационни технологии. 

 
2. Общо описание на представените материали. 
Кандидатът е представил за рецензиране общо 29 научни труда, 1 учебно 

помагало и документи за участие в 11 научноизследователски разработки. 
Всички се приемат за рецензиране, доколкото са извън трудовете по 
дисертацията за ОНС „доктор". 

Три от публикациите са с Impact Factor. Към момента забелязаните 
цитирания на научни трудове са общо осем. 
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За конкурса кандидатът е представил 1 учебно пособие по „Ръководство за 
упражнения по стеганография", издаден от Университетско издателство, 
Шумен.  Ръководството е предназначено за въвеждане на студентите в 
компютърната стеганография. То се използва за осигуряване на 
практическите упражнения по дисциплините „Компютърна стеганография”, 
„Компютърна и мрежова сигурност“, „Защита на данните“ и др. в предметната 
област „Информационна сигурност“. Ръководството е структурирано в увод, 
десет упражнения и четири приложения. Структурата на всяко упражнение 
включва теоретична част, указания към студентите за предварителна 
подготовка, задачи за изпълнение и контролни въпроси. Към всяко 
упражнение е посочена литература за допълнителна подготовка. 
 

3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-
приложната дейност на кандидата 

Научната дейност е свързана с теоретични изследвания в областта на 
компютърните науки, публикувани в 29 статии и доклади у нас и в чужбина. 

Научноприложната дейност на гл. ас. д-р Христо Параскевов започва от 
1999 г. 

 

Представените статии имат сумарен Impact Factor = 0.497. 
Класификацията на научните публикации по тип издания е както следва: 

 Тип на изданието Номер от списъка с 

публикации 

Брой 

1. Публикации с impact factor/rank [B1, B2, B3] 3 

2. Научни списания   

3. Сборници от международни 

конференции 

[C2,C3, C5, C8] 4 

4. Сборници от 

национални 

конференции 

[C1, C4, C6, C7,C9] 5 

 

Класификацията на научните публикации по съавторство е както следва: 

 Тип на съавторството Номер от списъка с 

публикации 

Брой 

1. Единствен автор   

2. Първи съавтор [C1, C5] 2 

3. Втори съавтор [B3, C2, C3, C4, C6, C8, C9] 7 

4. Трети съавтор [B1, B2, C7] 3 

5. Научен редактор   

Във всички съвместни публикации приносът на участниците е равностоен. 
 
Тематично, представените публикациите могат да бъдат групирани по 

следния начин: 
• Направление „Информатика и информационни технологии":[C8]. 
• Направление „Компютърна и мрежова сигурност":[B2, B3, C1, C2, C4, 

C5, C6, C7, C9].  
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• Направление „Проблеми на обучението по информатика и компютърни 
науки": [B1, C3]. 

Представените публикации илюстрират важността на третираната 
проблематика, интереса към нея в международен мащаб и доказват, че гл. ас. 
д-р Христо Параскевов е достатъчно представен в международните среди на 
изследователите, посветили усилията си на третираните проблеми. 

 
4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
Педагогическата дейност на кандидата обхваща както създаване на нови, 

така и участие в утвърдени лекционни курсове и упражнения от учебните 
планове за бакалаври и магистри във ФМИ, ФТН и др. факултети, ПК – Добрич 
и ДИПКУ- Варна. 

През последните години гл. ас. д-р Христо Параскевов е водил лекции по 
следните дисциплини: 

 Компютърни мрежи и комуникации – бакалаври –  редовно и задочно 

 Операционни системи – бакалаври/магистри – редовно и задочно 

 Компютърни архитектури  – бакалаври - редовно и задочно 

 Администриране на мрежи – магистри – редовно и задочно 

 Програмиране в операционни системи с отворен код – магистри – 
редовно и задочно 

 Изкуствен интелект – бакалаври – редовно и задочно 

 Компютърни технологии – бакалаври – редовно и задочно 

 Стеганография – бакалаври – редовно и задочно 

 Програмиране в Linux – бакалаври – редовно и задочно 

 Интегрирани среди и приложения – бакалаври – редовно 

 Увод в специалността – бакалаври – редовно и задочно 

 Асемблиране на компютри – бакалаври – редовно 

 Управление на проекти – бакалаври/магистри – редовно и задочно 

 Електронен бизнес – бакалаври – редовно 

 Информационни технологии – бакалаври - редовно 
 
Кандидатът допълнително е участвал в: 

 провеждане на курсове за преквалификация на учители в градовете 
Шумен, Варна, Силистра и др. – от 2007 г; 

 създаването на учебни лаборатории: Учебно – изследователска 
лаборатория „Компютърна сигурност” и Учебен компютърен музей на 
ШУ; 

 екипа на ФМИ при разработването на Клъстерна система „Радиан”;  

 комисията по подготовка на докладите за  акредитация на 
специалност „Информатика” 2006 и 2013 г. 

Броят на водените от кандидата дисциплини е значителен, което говори за 
добра професионална подготовка, обхващаща много страни от 
информационните технологии. От казаното дотук, считам, че педагогическа 
подготовка на гл. ас. д-р Христо Параскевов е на високо ниво и оценявам като 
успешна и ползотворна неговата учебно - преподавателска и педагогическа 
дейности. 
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5. Основни научни, научно-приложни и приложни приноси. 
Тематично, представените публикациите са с интердисциплинарна 

насоченост и обхващат различни области на теорията и използването на 
компютърните системи, компютърните технологии и методите за създаване на 
компютърни системи.  

 
Обобщените научно-приложни и приложни приноси на публикациите 

в направление „ Информатика и информационни технологии", са както 
следва: 

• Предложена е мултирезолюционна триангулация на 3D сканирани данни с 
еднаква апроксимация с цел постигане на максимална реалистичност на 

сканираната повърхност [С8]. 
 

Обобщените научно-приложни и приложни приноси на публикациите 
в направление „Компютърна и мрежова сигурност", са както следва: 

• Предложен е паралелен стегоалгоритъм на базата на LSB, намаляващ 
времето на обработка, чрез използване на клъстерна система [B3];  

• Разработени са стегоалгоритми за последователна обработка, 
увеличаващи надеждността при извличане на скритото съобщение, 
включително и след активни атаки към стегофайла [С1, С5] 

• Предложено е добавянето на стеганографска защита на информацията, 
като  подсистема на цялостната системата за защита на информацията. 
Дефинирани са нейните архитектура, състав и функции [С2]; 

• Направен е обстоен анализ на подходите за създаване на скрити 
мрежови канали и за мрежова стеганография в различни слоеве на OSI 
модела.  Предложен е подход за използване на мрежовата 
стеганография за трансфер на стегоключове и са очертани са 
перспективни направления за бъдещи изследвания в мрежовата 
стеганография [C4]. 

 

Обобщените научно-приложни и приложни приноси на публикациите в 

направление „Проблеми на обучението по информатика и компютърни 

науки", са както следва: 

• Предложен е формализиран подход за обективно оценяване на 

писмените работи на студенти чрез нетрадиционно прилагане на 

дихотомния модел на Раш с използването на размити оценки на 

критериите. Моделът позволява програмна реализация и може да се 

вгради в платформи за електронно обучение [B1]. 
 
6. Значимост на приносите за науката и практиката 
Значимостта на приносите в научните трудове на кандидата е безспорна, 

като се вземат предвид актуалността на тематиката, разгласяването на 
резултатите от изследванията сред научната общност и широкото им 
приложение в практиката. 
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Значимостта на научните изследвания и разработки се доказва със 
значителни брой проекти, в които участва кандидата. Резултатите от научните 
изследвания са намерили приложение в практиката.  

Забелязани са общо 8 цитирания на авторски публикации на гл. ас. д-р 
Христо Параскевов, като 2  са в чужбина. 

Дефинираните изисквания за броя на научните трудове и учебната 
ангажираност при откриване на процедура за заемане на академична 
длъжност „доцент" за кандидата гл. ас. д-р Христо Параскевов са изпълнени и 
някои от тях надхвърлени. 

 
7. Критични бележки и препоръки 
Сравнително малък е броят на самостоятелните публикации. 
По представените документи и научни трудове нямам забележки.  

 
8. Лични впечатления и становище на рецензента 
Нямам непосредствени лични впечатления от изявите на гл. ас. д-р Христо 

Параскевов извън конкурса. 
 
Заключение 
Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научноприложни и приложни приноси, 
намирам за основателно да предложа гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов  
да заеме академичната длъжност „доцент" в  Област на висшето 
образование: 4. Природни науки, математика и информатика, по 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, при ФМИ 
на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 
 
 

 Рецензент:  
                /проф. д.н. Г. Кръстев/ 
 
Януари, 2017 г. 
гр. Русе 


