
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева, 

Русенски университет "А. Кънчев", 

за материалите, представени за участие в конкурса 

за заемане на академичната длъжност "доцент" 

по професионално направление Информатика и компютърни науки, 

обявен в Държавен вестник брой 83, 21.10.2016 г. 

 

1. Данни за конкурса 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник по професионално 

направление Информатика и компютърни науки, за нуждите на катедра 

Компютърни системи и технологии като единствен кандидат участва  

гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов. По обявения конкурс не са допуснати 

нарушения.  

 

2. Данни за кандидата 

Христо Иванов Параскевов завършва висшето си образование през 1998 г. 

в Шуменския университет като магистър със специалност Информатика.  

Образователната и научна степен доктор по професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика той 

получава през 2014 г.  

Гл. ас. Христо Параскевов започва трудовата си дейност в катедра  

Информатика при Шуменския университет като асистент през 2001 г. Следват 

длъжностите старши асистент през 2008 г. и главен асистент през 2011 г. 

Професионалните му интереси са в областта на стеганографията, 

компютърните мрежи, операционните системи, защита на данните и Web 

програмирането.    

Еднакво добре владее руски и английски езици.  

Освен провеждане на учебна дейност д-р Параскевов участва в научно 

изследователски проекти в областта на конкурса.  



След 1995 г. гл. ас. Христо Параскевов е член на IEEE няколко 

непоследователни години. 

 

3. Общо описание на представените материали 

В конкурса за доцент гл. ас. д-р Христо Параскевов участва с: 1 учебно 

пособие; 3 статии с импакт фактор, 9 публикации от основния списък и 10 от 

допълнителния.  

  

4. Научна дейност 

4.1. Публикационна дейност 

Д-р Параскевов представя основен и допълнителен списък от 22 

публикувани материали, в които не са включени публикациите за получаване 

на образователната и научна степен “доктор”. В две от публикациите с импакт 

фактор кандидатът за доцент е трети автор и в една – втори. В 11 от останалите 

публикации той е първи автор, а самостоятелните са – 4. От всичките 

публикации 8 са на английски език.  

4.2. Научни проекти 

От постъпването си на работа като преподавател в Шуменския 

университет д-р Параскевов е участвал в 14 научно-изследователски проекти: 3 

национални и 11 по фонд „Научни изследвания“ на университета.  

Националните проекти са свързани с модернизиране на Центъра за 

дистанционно обучение на Шуменския университет, студентски практики и 

изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и 

математическите науки.   

Проектите по ФНИ са свързани с: разработване на алгоритми за виртуално 

моделиране на археологични обекти от първо българско царство и 

представянето им в Internet; виртуални исторически карти; научна конференция 

с международно участие, посветена на 105 години от рождението на Джон 

Атанасов и Джон фон Нойман; оценка на възможностите за откриване и 

предотвратяване на разпространението на скрита чрез стеганографски методи 



информация; изследване на софтуер за ОС XP и VISTA – базирани платформи 

за мрежова защита и откриване на стеганографски съобщения; изследване на 

възможността за използване на високопроизводителна компютърна система за 

стеганализ; подходи за повишаване на ефективността на клъстерна система за 

паралелен стеганализ; методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в 

областта на информационната сигурност и изкуствения интелект; модел на 

паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията; 

стеганография и сигурност в облачните услуги; стеганография в мобилните и 

триизмерното моделиране.  

4.3. Участие в научна група от преподаватели 

В областта на компютърната сигурност във ФМИ работи научна група от 

преподаватели и дипломанти, чийто член е д-р Параскевов, а от 1999 до 2002 е 

бил член и на лабораторията Компютри и история. От 2002 год. досега е член 

на лаборатория „Компютърна сигурност” към ФМИ при Шуменския 

университет, в която работи научна група в областта на компютърната 

стеганография. 

 

5. Научни приноси и отражение на научните публикации на кандидата 

в литературата 

5.1. Научни приноси 

Научните, научно-приложните и приложните приноси на д-р Параскевов 

могат да бъдат отнесени към професионалното направление Информатика и 

компютърни науки:  Информатика и информационни технологии, Компютърна 

и мрежова сигурност, Проблеми на обучението по информатика и компютърни 

науки.  

5. 2. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

Д-р Параскевов представя списък от 8 цитирания на негови публикации. 

Със сигурност Библиотеката на университета би изготвила списък на повече 

цитирания и реферирания на неговите публикации.  

 

 



6. Преподавателска работа 

6.1. Водене на лекции и упражнения и разработване на лекционни 

курсове 

От постъпването си на работа като преподавател д-р Параскевов е водил 

по разработени от него лекционни курсове лекции и упражнения по 

информатични дисциплини за редовни и задочни бакалаври и магистри от 

ФМИ, ФТН и др. факултети, ПК – Добрич и ДИПКУ- Варна: Компютърни 

мрежи и комуникации, Операционни системи, Компютърни архитектури, 

Администриране на мрежи, Програмиране в операционни системи с отворен 

код, Изкуствен интелект, Компютърни технологии, Стеганография, 

Програмиране в Linux, Интегрирани среди и приложения, Увод в 

специалността, Асемблиране на компютри, Управление на проекти, Електронен 

бизнес,  Информационни технологии.   

6.2. Издадени учебници и учебни пособия  

През 2015 г. в съавторство д-р Параскевов е издал 1 учебно помагало -   

Ръководство за упражнения по стеганография, написано на достъпно за 

студентите ниво.  

6.3. Ръководство на дипломанти  

Под научното ръководство на д-р Параскевов са защитили дипломните си 

работи трима бакалаври на теми: Методи и анализ за стеганографска защита в 

аудио файлове, Алгоритми за повишаване на устойчивостта на 

стеганографските съобщения, Стеганографски алгоритъм за скриване на данни 

в некомпресирани видео формати.  

На една дипломна работа кандидатът за доцент е бил рецензент. 

6.4. Подпомагане научното развитие на дипломанти, студенти и 

ученици 

В съавторство с дипломанти, студенти и ученици д-р Параскевов има 

издадени 10 статии и доклади, резултат на обща научно-изследователска 

дейност.   

 



6.5. Извън аудиторна дейност със студенти и ученици 

От 1999 г. кандидатът за доцент участва активно в извън аудиторна 

дейност със студенти и ученици в две проблемни групи: Компютри и история и 

Компютърна стеганография и стеганализ.  

 

7. Други дейности 

Д-р Параскевов участва в: организиране в научни семинари на катедра 

КСТ; провеждане на курсове за преквалификация на учители в градовете 

Шумен, Варна, Силистра и др.; създаване на учебно – изследователска 

лаборатория по компютърна сигурност и  учебен компютърен музей;  екипа на 

ФМИ при разработването на Клъстерна система „Радиан”, отличена с 

Наградата за наука на община Шумен през 2011 г.; комисия по подготовка на 

докладите за  акредитация на специалност  Информатика през 2006 г. и 2013 г.; 

комисия по качеството на образованието на факултета; различни дейности за 

откриване и подпомагане развитието на млади таланти. Освен това заедно с 

проф. д-р Станев от 2006 год. ръководи научното израстване на талантливата 

ученичка от МГ ”Нанчо Попович” в Шумен Катерина Красимирова Велчева в 

направление компютърна стеганография. Консултирал е нейните научни изяви 

на много научни форуми. Работата й по съвместните проекти и публикации са 

подпомогнали нейните изяви на научни форуми у нас и в Португалия и 

Германия, и лятна школа в САЩ.  

 

8. Критични бележки и препоръки 

Към представените материали биха могли да се отправят само технически 

препоръки, което не променя тяхната значимост - в полза на кандидата би било 

добре да представи автореферата към докторската дисертация, която може да 

бъде отчетена като самостоятелна публикация. Препоръчвам в бъдещата си 

дейност като доцент д-р Параскевов да се ориентира към публикуване на 

английски език в списания с импакт фактор и започне работа с докторанти. 

 

 



9. Заключение 

Не познавам  кандидата за доцент, но от представените материали по 

конкурса съдя, че той изпълнява специфичните критерии на ФМИ при 

Шуменския университет за оценка при придобиване на академична длъжност 

„Доцент“ в направление Информатика и компютърни науки. Д-р Параскевов 

има много добра учебно-преподавателска и научна дейност. 

Като имам предвид това, убедено предлагам на уважаемото Научно жури 

да избере д-р Христо Иванов Параскевов за доцент по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки.   

 

 

Януари, 2017 г. Изготвил становището: 

 /проф. д-р Маргарита Теодосиева/ 


