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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 главен асистент д-р Станимир Кунчев Железов 

от ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Станимир Кунчев Железов e роден на 15.02.1975 г. в град Шумен. През 

1992 г. завършва средното си образование в ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен. 

През 1997 г. завършва магистратура в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски”, специалност „Информатика”. През 2002 г. след 

спечелен конкурс е назначен за асистент в катедра „Информатика”.  

От 2002 до 2005 е редовен докторант в ШУ. В периода 2005-2008 г. е 

старши асистент в катедра „Компютърни системи и технологии”, а от 2008 г. е 

главен асистент в същата катедра. През февруари 2014 год., след успешна 

защита на дисертационен труд му е присъдена образователната и научна степен 

„доктор“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни 

науки“. 

Главен aсистент д-р Железов активно участва в научноизследователската 

работа на катедра  „Компютърни системи и технологии“ на Шуменския 

университет. От 1999 до 2002 е член на лабораторията „Компютри и история”. 

От 2002 год. досега е член на лаборатория „Компютърна сигурност” към 

Факултет „Математика и информатика“ в Шуменския университет, в която 

работи научна група в областта на компютърната стеганография. Участвал е в 1 

международен, 4 национални и 12 университетски научни проектa. Бил е член на 

международната организация IEEE няколко непоредни години след 1995 год. 

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

конкурса. 

За настоящия конкурс гл. асистент  д-р Станимир Кунчев Железов е 

представил 14 публикации (две учебни пособия и 12 статии и доклади от научни 

конференции). Общата научна продукция на кандидата включва 37 заглавия в 

предметната област на конкурса. Публикацията С3 е представена при 

придобиване на ОНС „доктор“ и не се взема под внимание при изготвяне на 

становището. 
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Научните трудове на д-р Железов са публикувани, както следва: 2016 г. – 2, 

2015 г. – 3, 2014 г. – 1, 2013 г. – 2, 2012 г. – 2, 2010 г. – 1, 2005 г. – 2. Авторът 

има системна научна продукция в професионалното направление. Една от 

представените за конкурса публикации е самостоятелна.  

Обща характеристика на публикациите, представени за конкурса: 

• издадени са 2 учебни пособия в съавторство; 

• 4 статии са публикувани в международни научни издания с импакт 

фактор;  

• 7 доклада са изнесени на международни научни конференции в България и 

чужбина и са публикувани в сборници с трудове;  

От научните публикации 6 са на английски, 1 – на руски и 6 – на български 

език. Публикациите са публикувани на национални и международни научни 

форуми, което е доказателство за представянето им в професионалната общност.   

Предоставените допълнителни трудове на кандидата подпомагат общата 

положителна оценка на неговата научна работа, която е в съответствие с 

изискванията на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 

заемане на академична 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 Станимир Железов се включват в следните тематични направления: 

1. Компютърна и мрежова сигурност – книги А1, А2 и публикации B1, 

B2, B3, С1, C2, C4, C7, C8, C9. 

В учебното пособие А1 от представения списък, в което е съавтор, д-р 

Железов е разработил оригинални материали, състоящи се от теоретична част, 

задачи, методически указания за упражнения и инструкции за работа със 

софтуер за стеганография и стеганализ. 

Учебникът А2 е разработен в съавторство и съдържа монографичен 

материал в сферата на компютърната и мрежова сигурност. Включени са знания 

по информационна сигурност, подходи и методи за защита на компютърните 

системи и мрежи и приложението на стеганографията за защита на 

информацията. 

В статията В1 (SJR 0,205) е предложен алгоритъм за скриване на 

информация, с използване на псевдослучаен генератор за избор на пиксели за 

позициониране на информацията и е направен стегаанализ на решението. 

Статията B2 (SJR 0,154) третира стеганографската защита на 

информацията, чрез използване на нечувствителността на езиците за уеб-

програмиране към белите полета в кода. Предлага се модифициран алгоритъм за 

скриване на информация в белите полета на уеб приложения, повишаващ 
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капацитета на вграждане в контейнерите спрямо съществуващите методи 

(изданието е с импакт-фактор 0.42 за 2016 г., според ResearchGate). 

В статията В3 (SJR 0,187) е предложен и реализиран паралелен алгоритъм 

за скриване на информация с използването на високопроизводителни системи 

при стеганографска защита на информацията, при което се повишава 

бързодействието на процеса на вграждане. 

В самостоятелната статия С1, авторът предлага и реализира алгоритъм за 

стегаанализ, при който се намаляват грешките при определяне наличието на 

скрита информация. 

В доклад С2 е предложена и изследвана архитектура на подсистемата за 

стеганологична защита, състояща се от два модула: за стеганографска защита и 

за стегааналитична проверка на трансферираната информация. 

Труд С4 съдържа описание на разработеният и тестван софтуерен пакет за 

стеганологична защита на информацията.  

Докладът С7 представя предложен метод и разработен паралелен 

алгоритъм за стегаанализ с използване на метода хи-квадрат върху стега 

файлове. 

Доклад С8 представя изследване на възможностите за използване на 

нечувствителността на някои езици за програмиране към белите полета в кода, за 

стеганографска защита на информацията.  

Труд С9 представя разработена уеб-базирана система за защита на 

информацията, предназначена за малка фирма. 

2. Проблеми на обучението по информатика и информационни 

технологии във ВУЗ – С5 и C6. 

В работата С5 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.  

Доклад С6 представя обобщените резултати от обучението по 

„Компютърна стеганография“ във ФМИ на ШУ. Описана е експерименталната 

методика за провеждане на занятията и получените резултати. 

Анализът на съдържанието на трудовете на кандидата, формира у мен 

убеждението, че са налице достатъчно доказателства за следните научно-

приложни и приложни приноси в неговата продукция: 

 Разработени са алгоритми за скриване на информация, използващи 

различни технологични механизми – псевдослучаен генератор за избор на 

пиксели, нечувствителност на езиците за уеб-програмиране към белите полета в 

кода и други [B1, B2, C8]. 
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 Разработени са стегоалгоритми за паралелна реализация с клъстерна 

система за вграждане на скрито съобщение по метода LSB, намаляващ времето 

на изчислителния процес [B3, C7]. 

 Предложени са и са реализирани програмно алгоритми за стегаанализ [C1, 

С4, С7]. 

 Предложена е архитектурата на подсистема за стеганографска защита на 

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

информацията [C2, C9]. 

 Разработени са учебното съдържание и методологията за обучение на 

специалисти в областта на „Компютърна стеганография“ [А1, А2, C5, C6]. 

4. Отражение на резултатите на кандидата в трудовете на други 

автори. 

Авторът е представил 7 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. 

За периода 2002-2016 г. гл. асистент д-р Железов работи успешно като 

преподавател в ШУ. Разработва учебния материал в общо 15 бакалавърски и 

магистърски учебни дисциплини: Web технологии, Web дизайн, Web 

компоненти, Web базирани информационни системи, Програмиране на Java, Java 

за интернет, Информационна техника и технологии, Компютърни архитектури, 

Компютърна и мрежова сигурност, Сигурност в Интернет, Мултимедийни 

периферни устройства, Мултимедийни системи, Обработка на графични и видео 

– обекти, Web-технологии и web-дизайн и Мултимедиен софтуер и провежда 

учебния процес в редовна и задочна форма.  

Д-р Железов работи активно със студентите и дипломантите и стимулира 

тяхното развитие със съвместни публикации (15 статии и доклади). Под негово 

ръководство успешно са защитили пет дипломанта. Бил е ръководител и 

участник в 1 международен, 4 национални и 12 университетски научни проектa. 

Кандидатът участва активно в професионалните дейности на ШУ: в 

проблемна група „Компютри и история” – 1999-2001 г., в проблемна група 

„Компютърна стеганография и стеганализ” – от 2002 г., подготовката за 

акредитация и др. Организира ежегодния турнир за купата на декана на ФМИ по 

ИТ за студенти и ученици. 

6. Критични бележки и препоръки. 

Кандидатът не е определил еднозначно личния си принос в съвместните 

публикации.   
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7. Лични впечатления от кандидата. 

Не познавам лично  гл. ас. д-р Станимир Железов. 

От анализа на трудовете му оставам с мнение, че той притежава качества на 

завършен научен работник в направлението Информатика (информационни 

технологии и информационна сигурност). Особено положително впечатление 

прави способността на кандидата да работи еднакво успешно в теоретичната и 

приложната област и да довежда идеите си до софтуерна реализация.  

8. Заключение. 

На основание на гореизложеното давам положителна оценка на научната,  

изследователската и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Станимир 

Кунчев Железов. 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 Станимир Кунчев Железов. 

15 януари 2017 г. 

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

/доц. д-р Юлияна Каракънева/ 

 


