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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов, заместник ректор по „Качеството на 

обучението и акредитацията“ и ръководител на катедра „Информационни 

системи и технологии“ в Университета по библиотекознание и 

информационни технологии, гр. София. 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в областта на висше 

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

направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика), към 

Факултет по математика и информатика на Шуменски университет (ШУ) 

„Епископ Константин Преславски“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 

94/25.11.2016 г. 

 

Със заповед № РД 16-006 от 23.01.2017 г. на Ректора проф. д.и.н. Г. Колев 

на основание на решение на ФС на ФМИ (протокол № ФД-02-04 (13.12.2016 

г.), в съответствие с чл. 69 ал. 1 и 2 от Правилника за развитието на 

академичния състав в ШУ чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав 

на Република България и във връзка с доклад на Декана на ФМИ съм назначен 

за член на Научното жури на обявения в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г. 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), обявен за нуждите на 

катедра „Компютърна информатика“ към ФМИ на ШУ. За участие в конкурса 

е подал документи само един кандидат – гл. ас. д-р Красимир Митков 

Кордов. На 27.01.2017 г. с Протокол № 1 от първо заседание на Научното жури 

съм избран за рецензент. На същия ден получих по имейл комплект с 

документи по конкурса.  

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  

Представените документи за участие в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент“ и провежданите процедурни действия са в 

съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане. Красимир Митков Кордов е 

роден на 08.11.1983 г. През 2009 г. придобива образователната степен магистър 

по Компютърни системи и технологии в Национален военен университет 

„Васил Левски“ гр. Велико Търново, а през 2015 г. - доктор по информатика 

(тема на дисертационния труд: „Изследване на криптографски алгоритми за 

защита на растерни защитни файлове“). Работи като програмист във Фергюсън 

Интерестс ЕООД (01.01.2008 – 01.01.2009), асистент в катедра „Компютърна 
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информатика“ в ШУ (19.09.2012 – 31.01.2016), и главен асистент в катедра 

„Компютърна информатика“ в ШУ (01.02.2016 – до момента).  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА  

Гл. ас. д-р Красимир Кордов участва в научната, образователната и 

административната работа на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. Потвърждение на това са: 

- Разработил е две учебни ръководства (предоставени за рецензиране по 

конкурса); 

- Публикувал е 14 научни публикации (9 от тях са предоставени за 

рецензиране по конкурса); 

- Разработил е четири лекционни курса; 

- Водил е упражнения на студенти по 12 дисциплини;   

- Участвал е в подготовката на 5 студенти за хонорувани асистенти; 

- Участвал е в 5 национални и 4 университетски проекта; 

- Участвал е в 5 международни и национални научни конференции. 

Гл. ас. Кордов участва активно и в много други дейности на ШУ, като: 

- Участвал е в технически комитети на конференции; 

- Участвал е в комисиите за прием на студенти; 

- Участвал е в провеждането на Национални олимпиади; 

- Участвал е в комисии за провеждане на турнир за купата на Декана на 

ФМИ; 

- Участвал е в комисии за качеството на образованието; 

- Участвал е при изготвянето на различни научни отчети и доклади 

свързани с акредитацията на Университета;  

- Участва в Общото събрание на Университета; 

- Участва в разработката и поддържането на сайта на ШУ.  

От всичко казано до тук се вижда, че гл. ас. д-р Красимир Кордов е много 

активен млад учен, който живо се интересува от всички дейности на 

Шуменския университет и взима активно участие във всички мероприятия.  

 

КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ПУБЛИКАЦИИТЕ И ЦИТИРАНИЯТА НА КАНДИДАТА 

Гл. ас. д-р Красимир Кордов участва в конкурса за академичната 

длъжност „доцент” с общ брой от 11 публикации, които не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и 

за заемане на академична длъжност „главен асистент“. Предоставените за 

рецензиране по конкурса публикации могат да бъдат класифицирани както 

следва: 2 учебни ръководства (U1 и U2) и 9 статии в научни списания и 

сборници (P6-P14). Учебните ръководства са на български език и са в 



3 
 

съавторство. Гл. ас. Кордов е първи автор в учебното ръководство по Access с 

обем от 144 страници (U2), а в учебното ръководство по Web–базирани 

информационни системи с обем от 30 страници е втори автор (U1). Всички 

научни публикации (9 на брой) са на английски език, като в една от тях, 

кандидатът е сам автор (P7), а в останалите 8 е в съавторство. В 7 от 

публикациите е втори автор (P6, P8÷P13), а в 1 е трети автор (P14). Всички 9 

научни публикации са индексирани в световните бази от данни Scopus и Web 

of Science и имат импакт фактор или импакт ранг. Три труда са в списания с IF 

(P10, P11, P14), и всички 9 труда, предоставени по конкурса, са с SJR (P6÷P14). 

Списъкът със забелязаните цитирания на кандидата включва 25 

цитирания (C1÷C25). От тях 19 (C3÷C21) цитират 7 от публикациите на 

кандидата (P6, P8÷P13), а 6 от цитиранията (C1, C2, C22÷C25) цитират 3 негови 

публикации (P1÷P3), които не са представени за рецензиране по настоящия 

конкурс.  

Всичко казано по-горе е видимо не само от предоставените от кандидата 

справки за неговата публикационна активност и цитируемост, а и от 

световните бази от данни в интернет. След бързо проучване в мрежата прави 

много добро впечатление видимостта на гл. ас. д-р Красимир Кордов в 

научните сайтове и системи за измерване на различните наукометрични 

показатели. В Scopus той има 12 публикации и h-index 3, а без автоцитиранията 

h-index 2, в Web of Science, той има 7 публикации и h-index 2. 

В системата Researchgate Кордов има RG score 7.73 и h-index 3, а без 

автоцитиранията h-index 2. В системата Google Scholar Кордов има 27 

цитирания и h-index 4 (с вкючени автоцитирания).  

Всичко това показва, че той е видим в интернет пространството и 

неговите научни резултати стават достояние на много хора по света. Не е 

случаен и фактът, че почти всички негови статии за много кратък период от 

време имат по няколко цитирания и то по-големият им брой е в чужбина.  

 

Научните показатели на кандидата могат да се обобщят така: 

IF=2.214, SJR=2.684 и h-index=2. 

 

ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА  

Считам, че представените от кандидата публикации за рецензиране по 

конкурса са в по-голямата си част негово лично дело, въпреки съавторството в 

повечето от тях. Присъствието на повече от един автор в неговите публикации 

показва, че той успява да работи добре в колектив и да получава високи научни 

резултати, което се потвърждава от местата на публикуването им.  
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ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ НА 

ПРЕДСТАВЕНАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ТВОРЧЕСКА 

ПРОДУКЦИЯ  

Приносните моменти в представените трудове на гл. ас. д-р Красимир 

Кордов по обявения конкурс могат да бъдат диференцирани в няколко 

направления. 

Оценявайки учебните ръководства, разработени от кандидата, бих ги 

отнесъл тематично към базите от данни и web-базираните информационни 

системи. Двете учебни помагала са написани в стегнат и разбираем стил и са 

обогатени с много примери и илюстрации. Приносът на автора бих го 

формулирал като потвърждаване на известни факти, обогатяване на 

съществуващи знания с нови факти и разкриване на възможности за 

приложение на научните постижения в практиката.  
Оценявайки научните публикации на кандидата, бих ги отнесъл към 

проблемите на криптографската сигурност. Авторът е разработил и тествал 

различни модели за криптографска защита. Разработен е модел на 

псевдослучаен генератор на случайни числа и е направена статистическа 

оценка на неговата работа. Разработен е подход за моделиране на 

псевдослучаен генератор на числа, базиран на динамична система с хаотични 

признаци. Предложен е алгоритъм, който при всяка итерация извлича случаен 

бит. Предложен е модел на псевдослучаен генератор, който генерира случайни 

битове, използвайки паралелно криптиране. Разработен е паралелен алгоритъм 

за криптографска защита на информацията. Изследван е метод за 

криптографска защита на изображения, чрез използване на псевдослучайни 

генератори. Първият генератор се използва за промяна на позицията на 

пикселите, а вторият за промяна на цветовите стойности на пикселите. 

Изследван е подход на генератор на псевдослучайни числа, използвайки 

хаотична структура от Чириков. Предложен е алгоритъм за скриване на 

информация в изображения, използвайки псевдослучаен генератор. 

Приносите на автора в това научно направление съдържат научен и 

научно-приложен характер. Поради актуалността на  криптографските 

разработки за нуждите на сигурността, бих оценил разработките на кандидата 

като приноси с приложение на научните постижения в практиката.  

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Позволявам си да препоръчам на гл. ас. д-р Красимир Кордов да се опита 

да издаде неговите научни резултати в монографичен труд.  
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