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Настоящото  становище е изготвено, съгласно решение на научното жури 

по конкурса, в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 

приложение (ППЗРАСРБ), Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в ШУ „Епископ 

Константин Преславски” и специфичните изисквания във ФМИ за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

1. Данни за кандидата. 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 83 от 21.10.2016 г. За участие в него е подал 

документи единствен кандидат гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов от ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 

Христо Иванов Параскевов e роден на 25.01.1975 г. в град Шумен. 

Средното си образование завършва през 1993 г. в Шумен, специалност 

„Икономист счетоводител”. През 1998 г. получава магистърска степен в 

Шуменския университет, специалност „Информатика”. През 2001 г., след 

конкурс е назначен за асистент в катедра „Информатика” в същия университет. 

В периода 2008-2012 г. е старши асистент в катедра „Компютърни системи и 

технологии”, а от 2012 г. е главен асистент. След  редовна докторантура в ШУ, 

през април 2014 год. успешно е защитил дисертация за получаване на 

образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.6 

„Информатика и компютърни науки“, на тема „Методи за стеганографска защита 

на информация в компютърните мрежи“. Кандидатът изпълнява изискването на 

чл. 69(1) 1 от ЗРАСРБ, тъй като е получил образователна и научна степен 

„доктор“ и  изискването на чл. 69(1) 2 от ЗРАСРБ, тъй като от 2001 година 

работи във Факултета по математика и информатика на Шуменския университет 

като асистент, ст. асистент и гл. асистент. 

Гл. aсистент д-р Параскевов взема активно участие в научно-

изследователската работа на катедра КСТ към Шуменския университет . От 2002 

год. досега е член на лаборатория „Компютърна сигурност” към ФМИ в ШУ и 

работи в научна група в областта на компютърната стеганография. Бил е 

участник в 3 национални и 11 университетски научни проектa, бил е член на 

международната професионална организация IEEE няколко непоредни години 

след 1995. 

2. Общо описание на трудовете, с които кандидатът участва в 

конкурса. 

От представената от кандидата информация се вижда,че  общият брой на 

научните трудове на гл.ас. Параскевов е 29. Oт тях той представя за участие в 

конкурса общо 13 научни труда (едно учебно помагало и 12 статии и доклади), 
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вземайки предвид специфичните препоръчителни изисквания на ФМИ на ШУ за 

академичната длъжност „доцент“. Тези публикации не са използвани в неговата 

докторска дисертация, защитена през 2014 год., както и в други конкурси.  

Представените трудове за конкурса, се разпределят във времето по години, 

както следва: 2004 –1, 2006 – 1, 2009 – 1, 2011 – 2, 2013 – 2, 2014 – 1, 2015 – 2, 

2016 – 3. Основните шест публикации, представени за становище са разработени 

в последните три години.  

Анализът на трудовете показва следното: 

  издадено е в съавторство едно учебно пособие; 

  две статии са представени и приети за публикуване в международно 

научно издание със SJR 0.154; 

  една статия е публикувана в международно научно издание със SJR 0.187; 

  една статия е публикувана в сборник научни трудове, ШУ; 

  осем доклада са публикувани в сборници от международни научни 

конференции в България и чужбина.  

От представените, 4 публикации са на английски език и 9 публикации са на 

български език. Десет от публикациите са в университетски издания, което 

показва, че авторът е представил трудовете си пред професионалната научна 

общност и е получил положителна оценка.  

От направената характеристика на научните трудове следва, че кандидатът 

изпълнява препоръчителните критерии на ФМИ на ШУ за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ . 

3. Анализ на научните и научно-приложните постижения на 

кандидата. 

Основните научни резултати в разглежданите по конкурса научни трудове 

на гл. ас. д-р Христо Параскевов определям в следните тематични направления: 

1. Информационна сигурност - учебно пособие А1, и публикации B2, B3, 

С1, C2, C4, C5, C6, C7 и С9 от представения списък за конкурса.  

В учебното пособие А1 от представения списък, в което е съавтор, гл. ас. 

Параскевов е разработил оригинални материали, състоящи се от теоретична 

част, задачи, методически указания за упражнения по симетрично и асиметрично 

криптиране на информация, класификация и избор на графични контейнери в 

компютърната стеганография, мрежова стеганография на базата на протокол 

TCP/IP и инструкции за работа със софтуер за стеганография и стеганализ. 

Статията B2 третира стеганографска защита на информация, чрез 

използване на нечувствителността на езиците за уеб-програмиране към белите 

полета в кода и предлага модифициран алгоритъм за скриване на информация в 

белите полета на уеб приложения, повишаващ капацитета на вграждане в 
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контейнерите спрямо съществуващите методи (изданието е с импакт-фактор 0.42 

за 2016 г., според ResearchGate). 

В статията B3 с SJR = 0.187 е предложен и е реализиран паралелен 

алгоритъм за скриване на информация с използването на високопроизводителни 

системи при стеганографска защита на информацията.  

В доклад С1 е представен алгоритъм за защита на данните с поставяне на 

специален маркер. Резултатът от направените визуални и статистически 

изследвания показва, че въпреки активните атаки – rotate, flip, lsb inversion в 

процеса на предаване на стегофайла, е възможно извличането на скритата 

информация без загуби. 

В C2 е предложена архитектура на подсистема за стеганологична защита 

като компонент на цялостна системата за защита на информацията. Показано е, 

че имплементирането на подсистемата за стеганологична защита на 

информацията повишава надеждността на информацията създавана, 

обработвана, съхранявана и трансферирана в рамките на дадена организация. 

В труд C4 са предложени примери за мрежова стеганография, свързани с 

различни нива от OSI модела. Определени са основни параметри за оценка за 

качеството и ефективността на скритите канали. Разгледани са различни 

подходи, използващи полета от заглавната част на протокола IPv4 за 

осъществяване на скрита комуникация. 

 В доклад C5 е разработен алгоритъм, реализиращ вариант на метода LSB с 

разпръснато вграждане и предварително кодиране на информацията. 

Алторитъмът работи с BMP, JPG и PNG контейнери, без ограничение в размера 

и без предварителна компресия.  

В С6 се предлага  алгоритъм за паралелна обработка с цел намаляване на 

общото време при работа с множество стегофайлове при клъстерна система.  

В публикация С7 е описан практически подход за дефиниране на признаци 

за наличието на скрита информация по метода LSB в поточни аудиофайлове с 

разширение .wav, без предварителна информация за оригиналния контейнер. На 

базата на експериментите е показан един от признаците за скрита информация – 

стойност на детайлния коефицент при транформация DWT по Хаар. 

Целта на статията С9 е да се  определят  необходимите действия за защита 

на данните и компютърните мрежи в създадения  център за дистанционно 

обучение в ШУ. Предлага се усъвършенстване на съществуващата политика на 

сигурност с цел понижаване на риска от злонамерени външни и вътрешни атаки 

чрез оценка на уязвимостта и риска. 

 

2. Информатика – доклад C8.   

В доклада е предложен метод за мултирезолюционна триангулация на 3D 

сканирани данни с еднаква апроксимация. Експерименталните резултати 
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показват добра скорост на работа на алгоритъма и оптимално използване на 

оперативната памет. 

3. Проблеми на обучението по информатика и информационни технологии 

във ВУЗ – трудове  B1  и C3. 

В статия B1 (изданието е с импакт-фактор 0.42 за 2016 г., според 

ResearchGate) е предложен формализиран подход за оценяване на писмените 

работи на студенти чрез нетрадиционно прилагане на дихотомния модел на Раш 

с използване на размити оценки на критериите. Моделът, който се предлага, 

позволява програмна реализация и може да се вгражда в платформи за 

електронно обучение. 

В доклад C3 е извършен анализ на развитата във ФМИ на ШУ и внедрена за 

първи път в учебно заведение в България, система за обучение на студенти по 

Информатика по учебната дисциплина „Компютърна стеганография”, която има 

ярко изразен изследователски характер. Показани са резултати от 

изследователската работа на студенти и преподаватели.  

Тематиката на научните трудове на гл.ас. д-р Параскевов – 

„информационни технологии и информационна сигурност“ е актуална. Стилът 

в публикациите е ясен и точен. 

Анализът на научното съдържание на трудовете на кандидата, формира у 

мен убеждението, че са налице достатъчно доказателства за следните научно-

приложни и приложни приноси: 

 Предложена е архитектурата на подсистема за стеганографска защита на 

информацията и нейните функции, като компонент на система за защита на 

информацията [C2]. 

 Разработени са алгоритми за стеганографско скриване на съобщения на 

базата на подхода LSB: за графични изображения, с подобрен капацитет; за 

паралелна реализация с клъстерна система за вграждане на скрито съобщение, 

намаляващ времето на изчислителния процес и с поставяне на маркер [B2, B3, 

C1, C5, C6]. 

 Разработени са програми за последователна обработка на предложените 

стегоалгоритми на базата на LSB метод и програми за паралелна обработка чрез 

клъстерна система [B2, B3, C1, C5, C6].  

 Извършен е анализ на подходите за мрежова стеганография в различни 

слоеве на OSI модела. Очертани са перспективни направления за бъдещи 

изследвания в мрежовата стеганография [C4].  

 Определени са учебното съдържание и методология за обучение на 

бъдещи специалисти в областта на стеганологията [B1, C3]. 
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4. Отражение на резултатите на кандидата в трудовете на други 

автори. 

Авторът е представил 8 доказателства за цитирания. Шест работи са 

цитирани от български автори и 2 – от чуждестранни. Броят на забелязаните 

цитати отговаря на изискванията на специфичните изисквания за оценка за 

заемане на длъжността „доцент“ във ФМИ на ШУ (поне 5 цитирания).  

5. Преподавателска дейност. 

През периода от 2001-2016 г., гл. ас. Х. Параскевов има успешна 

реализация като асистент, старши и главен асистент в ШУ. Той е водил занятия с 

бакалаври и магистри (редовно и задочно обучение) от специалности 

Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии, 

Икономическа информатика, Комуникационни и информационни системи, 

Икономика, Математика, Математика и информатика, Екология и опазване на 

околната среда, Туризъм и др., по 15 учебни дисциплини за студенти от ШУ 

„Епископ Константин Преславски” (ФМИ, ФТН и др. факултети, ПК – Добрич и 

ДИПКУ- Варна) и е подготвил за тях лекционен фонд и материали за семинарни 

и лабораторни упражнения. Под негово ръководство успешно са защитили 

дипломните си работи 3
-ма

 студенти. Кандидатът е подпомогнал научното 

развитие на дипломанти, студенти и ученици посредством 10 статии и доклади в 

съавторство с тях. Участвал е в комисиите по подготовка на докладите за 

акредитация на специалност „Информатика” през 2006 и 2013 г. 

От 2007 год. провежда курсове за преквалификация на учители в градовете 

Шумен, Варна, Силистра и др. 

6. Критични бележки и препоръки. 

Кандидатът не е определил личния си принос в съвместните публикации. В 

негов интерес би било изготвянето на разделителен протокол за участието на 

съавторите. Препоръчвам на д-р Параскевов да публикува самостоятелни 

изследвания. 

7. Лични впечатления от кандидата. 

Не познавам лично  гл. ас. д-р Христо Параскевов. 

От трудовете му оставам с положително мнение за неговите професионални 

качества в направлението Информатика (информационни технологии и 

информационна сигурност). Считам, че от особено съществено значение е, не 

само неговата теоретична подготовка, но и интересът му към експерименталните 

изследвания.  
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8. Заключение. 

На основание на гореизложеното давам положителна оценка на научната,  

изследователската и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Христо Иванов 

Параскевов. Представените от него документи и научни материали отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответните Правилници за 

условията и реда за заемане на академични длъжности на Шуменския 

университет и на Факултета по математика и информатика на ШУ. 

Постигнатите от него резултати ми дават основание да препоръчам на 

уважаемите членове на научното жури, както и на уважаемите членове на 

Факултетния съвет на ФМИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ да 

гласуват за присъждането на академичната длъжност „доцент“ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(Информатика) на гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов. 

15 януари 2017 г. 

 Изготвил становището :............................................. 

/доц. д-р Юлияна Каракънева/ 

 


