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КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 от проф. д.н. Христо Августов Кабакчиев, СУ “Св. К. Охридски”, ФМИ - 

НИС. 

 

ОТНОСНО НАУЧНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ ТРУДОВЕ НА 

д-р. Светлин Иванов Наков 

 

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

,,ДОЦЕНТ” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” 

(Приложение на информатиката в икономиката – Софтуерен 

инженеринг) 

ОБЯВЕН ОТ КМТМ, в ДВ бр. 8/30.01.2015г. 

 

1. Общо описание на представените материали на кандидата. 

 В обявения в ДВ бр. 8/30.01.15. конкурс за доцент в КМТМ участва 

един кандидат – доцент, д-р Светлин Иванов Наков.  Общия брой трудове на 

кандидата е над 40бр., както и свързани с конкурса за научно звание 

“Доцент” 22 бр от които: доклади на международни и национални 

конференции и списания - 16 бр., монография и 2 книги и 3 учебника. 

Публикациите свързани с монографичния труд са 7 бр., статии и доклади в 

международни конференции у нас и в чужбина и списание у нас, които са 

извън предложените за рецензиране. 

  Относно публикациите, съгласно подредбата на рецензента, 

включващи всички представени за рецензиране работи: 

• монографичен труд - 1 бр. издаден от издателство на колежа КМТМ, 

2015г., в трудове [М, У- 6]; 

• доклади в трудове на реномирани международни специализирани 

конференции в чужбина – 2 бр.; като:; в трудове MAPRIAL, 2004, 

Serbia; 1 Balcan Conf. Infor. 2003, Grece; [Н.С. -1,2,]; 

• доклади в трудове на международни конференции в България- 3 

бр.;като: Bul MET, 2003, Varna, MAPRIAL, 2002, V. Tarnovo; трудове 

[Н.С. - 3,4,5];  
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• научно - методически трудове публикувани в популярни 

специализирани чужди и наши списания – 11 бр., като: 

WebDevMagazine, PC Magazine, /Bulgaria, и  Developer.com, [Н.П. – 1-

11]; 

• учебници издадени от издателства: Фабер,  - 5 бр., публикувани през 

2004г в периода 2013г., трудове [М, У- 1,2,3,4,5]; 

 

  По трудовете по хабилитацията – от 22 бр. – като 5 бр,  са в 

съавторство, като на кирилица са отпечатани 4 бр. учебници и монография, 

една книга на латиница, а останалите 5 бр. статии са на латиница. 

От рецензираните труда – 26 бр, всички са в съавторство, като на 

кирилица са отпечатани 2 бр. учебници, а останалите 24 бр.са на латиница, 

като трудовете по монографичния труд – 7 бр. от не рецензираните.  

Във всички публикации приносите кандидата ги оценява като 

равностойни.  

    

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата. 
 Научната и научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата обхваща проблеми, които се обединяват в следните направления: 

избор или развитието на известни, евристичен синтез на нови, концепции и 

модели за учебни центрове за  масирано обучение на софтуерни инженери; 

подходи, методи, алгоритми за: системи  за електронно обучение и 

оценяване на софтуерни инженери; за решаването на различни задачи от 

изчислителната лингвистика, касаещи българо – руски речници, чрез 

търсенето в Уеб като корпус, представляват новостта на решаваните 

задачи в научен и научно-приложен аспект. 

 Като цяло, от общата характеристика на кандидатката може да се 

отбележи, че той се е реализирал като научен  организатор на съвременно 

европейско обучение по софтуерно инженерство, учен, и успешен 

преподавател. Още от работата по дисертацията и след нея, проличава 

неговото умение да решава практически полезни научни задачи, като избира 

подходящи подходи, методи, алгоритми и методики в областта на конкурса 

реализирани в редица книги, учебници и статии, и помагала за програмиране. 

Необичайна е биографията на кандидата, той  завършва обучение в 

докторантура през 2010г. по Информатика във ФМИ, СУ, в областта на 

компютърната лингвистика. След завършването си на образованието, като 

бакалавър и магистър по информатика във ФМИ, СУ, той започва работа и 

преминава през различни софтуерни фирми като: Технологика, Мусала Софт, 

Ком Софт, Телерик и преподава в университети, като СУ, ТУ, НБУ, в които 
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се занимава с софтуерни проекти и обучение на софтуерни инженери, като 

изпълнител, преподавател и ръководител. Носител е и на Наградата „Джон 

Атанасов“ на Президента на Републиката за 2004г., както и на много други 

като:  наградата „Джон Атанасов“ на Еврика;  на редица международни – 

бронзов медал на Олимпиади вТурция, Португалия, Гърция, Кипър в периода 

1996- 1999 г. и първо място в национални студентски за програмиране през 

1998 -2001 г. и много други програмни състезания. 

Той е един от основните участници в проектите за създаване, 

ръководене и преподаване в учебните центрове “Национална Академия по 

разработка на софтуер“, „Телерик Академия“ и „Софтуерен Университет“. 

Създадения от него качествен кадрови потенциал за развитие на софтуерните 

технологии у нас е огромен. Кадрите получили образование в центровете 

които той ръководи, получават работа в най престижните Софтуерни фирми 

в България. Многото книги издадени от него в областта на конкурса, 

неговите не традиционни лекции и обучение в най престижните Национални 

Университети, и многобройните му изяви в медиите му донасят национален 

авторитет с много висок рейтинг в областта на ИТ, и сред младите хора най 

вече.  Всичко това се явява и голяма притегателна сила за младите хора да се 

обучават по неговите методики и програми. 

 Неговия авторитет в областта се базира на над 15 годишния му 

преподавателки и практически опит при разработка на софтуерни проекти с 

различни платформи и технологии. Бил е ръководител на 4 големи проекта, 

като: Платформа за електронно обучение на Софтуерния Университет, 

система за сключване на автомобилни застраховки, Онлайн борса за 

конферентни зали, Платформа за доставка на съдържание за МТел. 

Разработил и преподавал е 6 дисциплини в ФМИ,  за магистри по 

учебните дисциплините: „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми”, 

„Интернет програмиране с Java”, „Качествен програмен код”, “Програмиране 

за платформа .NET”, “Разработка на уеб приложения с  .NET Framework и 

ASP. NET“, „Разработка на уеб приложения с уеб приложения„.всичките 

курсове са по 30 часа лекции. Чел е над  30 собствени курсове по тематиката 

на конкурса в НБУ, ТУ – София, в учебните центрове на “Национална 

Академия по разработка на софтуер“, „Телерик Академия“ и „Софтуерен 

Университет“, като  16 от тях са в Софтуерния Университет, като: “Основи 

на програмирането със C#”, “Java  основи”, “Уеб основи: HTML & CSS”, 

„JavaSript основи“, „JavaSript за напреднали“, „JavaSript приложения с AJAX 

REST“, “PHP основи“, „Качествен програмен код”, “Бази данни и SQL”, 

“Приложения с бази данни и  ORM”, „Уеб услуги и cloud приложения“, „Уеб  

програмиране – основи“, „Уеб разработка с ASP. NET MVC”. 

Кандидата е представил монография и 16 учебно-методически трудове, 
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включващи: учебници, издадени от издателство Фабер - 3 бр., публикувани 

през 2004 г., 2009 г., 2011 г., монография издадена в издателството на КМТМ, 

книги издадени от издателство Фабер - 2 бр, в трудове  [М, У- 1,2,3,4,5;],  и 

научно - методически трудове публикувани в популярни специализирани 

чужди и наши списания – 11 бр., [Н.П. – 1-11];  

Учебниците „Въведение в програмирането със C#" и "Въведение в 

програмирането със Java“, „Интернет програмирането със Java“ част от тях са 

предназначени както за начинаещи, така и бакалаври и магистри. Първият 

издаден през 2011г., е посветен на фундаменталните основи на 

програмирането, и обхваща: променливи; цикли и масиви; конструкции; 

структури от данни, и т.н. Втория учебник издаден през 2009г. е ориентиран 

към начинаещи програмисти, и обхваща основите на програмирането, 

независимо от езика. Включва: променливи, цикли и масиви; конструкции; 

структури от данни; рекурсия, рекурсивни алгоритми, обектно –ориентирано 

програмиране, и.т.н. Последния е предназначен за дисциплина „Интернет 

програмиране с Java”, за бакалаври и магистри на ФМИ  СУ, и е въведение в 

същността на програмирането с Java за Интернет. Разглеждат се проблемите 

на многонишковото програмиране и синхронизацията, Java приложения 

комуникиращи с протоколите TCP/IP,  Java аплети комуникацията между тях 

и сървъра, Web приложения с технологиите  Java Servlets, Java Server Pages 

(JSP).  

Книгите на кандидата са „Fundamentals of Computer Programming with 

C#”, и „Java за цифрово подписване на документите в уеб“. Първата е 

предназначена за изучаване на основите на езика C#”, и неговите структури 

от данни, алгоритми, начини за качествен код  с примери. Втората е 

посветена на проблемите на цифровото подписване на документи в уеб среда. 

Направен е преглед на съществуващите технологии, показан е пример за Java 

– базирана система за цифров подпис на документи в Уеб, верификация на 

подписите и сертификати.  

Учебниците и книгите са приложно ориентирани, оригинални и могат 

да се използват в учебни центрове, университети, както за широк кръг 

обучавани, така и от специалисти. Оценявам приносите им като – 

приложение на научните постижения в практиката  - методически 

приноси при представянето на нови технологии.  

Следователно, от всичко казано до сега, от качеството и количеството 

на представените трудове, участието му в изграждането на верига от учебни 

центрове за софтуерни инженери, и обучението на стотици такива, участието 

му в проекти като член или ръководител, се изгражда впечатление за 

кандидата, че е утвърден научен работник и мениджър, новатор в  

преподаването, с национален авторитет с много висок рейтинг в областта на 
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ИТ, че е достоен кандидат за конкурса за придобиване на академична 

длъжност ,,Доцент” в КМТМ. 

 

3. Анализ и характер на научните приноси и приложни постижения на 

кандидата в хабилитационния труд и в публикациите извън него. 

Анализът на научно приложните трудове както и на представения 

монографичен труд включващ трудове на кандидатката, показва, че той 

продължава да развива своите умения и получава нови за него научни, 

приложни и методически резултати, използвайки усвоения в работата по 

дисертацията, и доразвити в монографичния труд, приложени и към други 

задачи и научни области, като: избор или развитието на известни, 

евристичен синтез на нови, концепции и модели за учебни центрове за  

масирано обучение на софтуерни инженери; подходи, методи, алгоритми 

за: системи  за електронно обучение и оценяване на софтуерни инженери; 

за решаването на различни задачи от изчислителната лингвистика, касаещи 

българо – руски речници, чрез търсенето в Уеб като корпус, представляват 

новостта на решаваните задачи в научен и научно-приложен аспект. 

По монографичния труд, като по-важните научно–приложни 

постижения на кандидатката с характер обогатяване на съществуващи 

знания, по трудовете на кандидата отбелязвам:  

• Обобщен анализ и препоръки при избора на известни подходите и 

алгоритми за компютърна лингвистика, чрез търсенето в Уеб като 

корпус, за решаването на различни задачи, като: измерване на 

семантична близост; извличане на синоними, семантично свързани 

думи и фрази, семантично ядро; 

• Развитие на статистическия метод предложен от П. Наков, и др. за 

извличане на фалшиви приятели от паралелен текст. 

 

По-важните научно–приложни постижения на кандидатката с характер 

обогатяване на съществуващи знания, по трудовете на кандидата 

отбелязвам:  

• Избор, развитие или евристичен синтез на нови, концепции, подходи, 

модели за учебни центрове за  масирано обучение на софтуерни 

инженери; оригинални подходи, методи, алгоритми за системи  за 

електронно обучение и оценяване на софтуерни инженери, представени 

в трудове  [Н-П 1,2,3,]. 

• Развитието на оригиналния подход, чрез търсенето в Уеб като корпус, 

за решаването на различни задачи от изчислителната лингвистика, 

касаещи българо – руски речници; в трудове [Н-С 1-3]; 
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Като научно – приложни приноси отбелязвам, приноси, в класа 

приложение на научните постижения в практиката - приноси за 

внедряване на съвременни софтуерни технологии в практиката и обучението, 

разглеждам: 

• Разработени са системи  за електронно обучение ,“SULS – Software 

University Learning System”и автоматизирана оценка на софтуерни 

инженери, в уеб сайтове [http://softuni.bg, http:// judje.softuni.bg]; 

• Разработване и популяризиране на важни задачи по програмиране на 

различни езици и различни платформи, публикувани в чужди и наши 

популярни специализирани електронни или печатни списания, в 

трудове [Н-П 1-11]; 

 От всичко казано по-горе, значимостта на приносите е ясна. Като се 

има предвид тяхната достатъчна национална и международна публичност, 

броя цитирания в чужбина, посочени по долу в т.4, несъмнено съответстват 

на изискванията на „Закона за развитието на академичния състав в Република 

България“ за придобиване на академична длъжност ,,Доцент”, както и на 

правилниците на КМТМ.  

 

4. Цитирания на кандидатката от други автори. 

От представения непълен списък на цитиранията, в който  са посочени 

само два труда, не ясно кой го цитира. Познавайки творчеството и 

известността на кандидата рецензента не се съмнява, в представените данни 

за цитирания. Прави много добро впечатление на рецензента, че основния 

брой цитирания 16 от 17 на кандидата са в чужбина, което на практика 

означава, че той е получил достатъчно признание за научните си постижения.  

 

5. Критични бележки на рецензента. 

Като цяло рецензентът има следните критични бележки по трудовете на 

кандидата: 

• в справката за приноси, неговите претенции за научните и научно- 

приложните приноси не са свързани с трудовете му, както и 

отсъствието на подробен списък с цитиранията, което затруднява 

рецензирането;  

• препоръчвам на кандидата в бъдеще да класифицира получените 

научни резултати в публикациите, с цел в тях да се открои личния 

му принос, по сравнение и известни такива; 

• препоръчвам на кандидата в бъдеще да публикува  получените 

оригинални научни резултати в реномирани наши и чужди 

списания.  
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6. Лични впечатления от кандидата, други данни не посочени в 

предходните точки. 

Познавам кандидата отдавна от ФМИ, така и по представянията му в 

докторантския семинар, на който бях ръководител. Смея да твърдя, че той е 

един от изследователите, който работейки в тази нова модерна област 

софтуерно инженерство се съобразява с приоритетите на европейското и 

световното научно пространство, и е един от тези които реализираха в 

страната ни понятия като, учебни центрове за софтуерни инженери, като: 

Софтуерен Университет, Софтуерна Академия, Телерик Академия. Името му 

стана синоним на тези учебни центрове, което е забележително постижение на 

кандидата и може да се твърди, че той е един от будителите в наше време.  

Като цяло, може спокойно да се отбележи, че в колежа КМТМ ще 

израснат млади съвременни софтуерни специалисти, работещи в областта на 

софтуерните технологии на европейско ниво, ръководени от др. Наков.   

 

Заключение 

Като взимам под внимание цялостната научна, научно-образователна, и 

преподавателска дейности на кандидата, която включва постигнатите от него 

научни резултати, в областта на концепции и модели за учебни центрове за  

масирано обучение на софтуерни инженери, както и получени в  

монографичния труд и трудовете извън него и тяхната публичност и отзвук в 

европейското пространство, както и мнението ми, че той е напълно изграден 

и утвърден учен с национален и международен авторитет и 

висококвалифициран преподавател в областта на конкурса, всичко това ми 

дава основание да твърдя с убеденост, че кандидата има необходимите 

качества, установени от „Закона за развитието на академичния състав в 

Република България“, за придобиване на академична длъжност ,,Доцент”, 

както и от правилника на КМТМ за прилагане на закона. 

Поради това предлагам с убеденост на така избраното научно жури по 

обявения конкурс за исканата академична длъжност доцент по Приложение 

на информатиката в икономиката – Софтуерен инженеринг, в 

професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и 

информационни науки”, да присъди академичната длъжност ,,Доцент” на д-р 

Светлин Иванов Наков за нуждите на колежа по МТМ. 

 

                Рецензент:  

                          Професор д.м.н. ……….   (Христо Кабакчиев) 

4.07.2015 г.  

гр. София. 



 1

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 от проф. д.н. Христо Августов Кабакчиев, СУ “Св. К. Охридски”, ФМИ - 

НИС. 

 

ОТНОСНО НАУЧНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ ТРУДОВЕ НА 

д-р. Светлин Иванов Наков 

 

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

,,ДОЦЕНТ” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” 

(Приложение на информатиката в икономиката – Софтуерен 

инженеринг) 

ОБЯВЕН ОТ КМТМ, в ДВ бр. 8/30.01.2015г. 

 

1. Общо описание на представените материали на кандидата. 

 В обявения в ДВ бр. 8/30.01.15. конкурс за доцент в КМТМ участва 

един кандидат – доцент, д-р Светлин Иванов Наков.  Общия брой трудове на 

кандидата е над 40бр., както и свързани с конкурса за научно звание 

“Доцент” 22 бр от които: доклади на международни и национални 

конференции и списания - 16 бр., монография и 2 книги и 3 учебника. 

Публикациите свързани с монографичния труд са 7 бр., статии и доклади в 

международни конференции у нас и в чужбина и списание у нас, които са 

извън предложените за рецензиране. 

  Относно публикациите, съгласно подредбата на рецензента, 

включващи всички представени за рецензиране работи: 

• монографичен труд - 1 бр. издаден от издателство на колежа КМТМ, 

2015г., в трудове [М, У- 6]; 

• доклади в трудове на реномирани международни специализирани 

конференции в чужбина – 2 бр.; като:; в трудове MAPRIAL, 2004, 

Serbia; 1 Balcan Conf. Infor. 2003, Grece; [Н.С. -1,2,]; 

• доклади в трудове на международни конференции в България- 3 

бр.;като: Bul MET, 2003, Varna, MAPRIAL, 2002, V. Tarnovo; трудове 

[Н.С. - 3,4,5];  
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• научно - методически трудове публикувани в популярни 

специализирани чужди и наши списания – 11 бр., като: 

WebDevMagazine, PC Magazine, /Bulgaria, и  Developer.com, [Н.П. – 1-

11]; 

• учебници издадени от издателства: Фабер,  - 5 бр., публикувани през 

2004г в периода 2013г., трудове [М, У- 1,2,3,4,5]; 

 

  По трудовете по хабилитацията – от 22 бр. – като 5 бр,  са в 

съавторство, като на кирилица са отпечатани 4 бр. учебници и монография, 

една книга на латиница, а останалите 5 бр. статии са на латиница. 

От рецензираните труда – 26 бр, всички са в съавторство, като на 

кирилица са отпечатани 2 бр. учебници, а останалите 24 бр.са на латиница, 

като трудовете по монографичния труд – 7 бр. от не рецензираните.  

Във всички публикации приносите кандидата ги оценява като 

равностойни.  

    

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата. 
 Научната и научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата обхваща проблеми, които се обединяват в следните направления: 

избор или развитието на известни, евристичен синтез на нови, концепции и 

модели за учебни центрове за  масирано обучение на софтуерни инженери; 

подходи, методи, алгоритми за: системи  за електронно обучение и 

оценяване на софтуерни инженери; за решаването на различни задачи от 

изчислителната лингвистика, касаещи българо – руски речници, чрез 

търсенето в Уеб като корпус, представляват новостта на решаваните 

задачи в научен и научно-приложен аспект. 

 Като цяло, от общата характеристика на кандидатката може да се 

отбележи, че той се е реализирал като научен  организатор на съвременно 

европейско обучение по софтуерно инженерство, учен, и успешен 

преподавател. Още от работата по дисертацията и след нея, проличава 

неговото умение да решава практически полезни научни задачи, като избира 

подходящи подходи, методи, алгоритми и методики в областта на конкурса 

реализирани в редица книги, учебници и статии, и помагала за програмиране. 

Необичайна е биографията на кандидата, той  завършва обучение в 

докторантура през 2010г. по Информатика във ФМИ, СУ, в областта на 

компютърната лингвистика. След завършването си на образованието, като 

бакалавър и магистър по информатика във ФМИ, СУ, той започва работа и 

преминава през различни софтуерни фирми като: Технологика, Мусала Софт, 

Ком Софт, Телерик и преподава в университети, като СУ, ТУ, НБУ, в които 



 3

се занимава с софтуерни проекти и обучение на софтуерни инженери, като 

изпълнител, преподавател и ръководител. Носител е и на Наградата „Джон 

Атанасов“ на Президента на Републиката за 2004г., както и на много други 

като:  наградата „Джон Атанасов“ на Еврика;  на редица международни – 

бронзов медал на Олимпиади вТурция, Португалия, Гърция, Кипър в периода 

1996- 1999 г. и първо място в национални студентски за програмиране през 

1998 -2001 г. и много други програмни състезания. 

Той е един от основните участници в проектите за създаване, 

ръководене и преподаване в учебните центрове “Национална Академия по 

разработка на софтуер“, „Телерик Академия“ и „Софтуерен Университет“. 

Създадения от него качествен кадрови потенциал за развитие на софтуерните 

технологии у нас е огромен. Кадрите получили образование в центровете 

които той ръководи, получават работа в най престижните Софтуерни фирми 

в България. Многото книги издадени от него в областта на конкурса, 

неговите не традиционни лекции и обучение в най престижните Национални 

Университети, и многобройните му изяви в медиите му донасят национален 

авторитет с много висок рейтинг в областта на ИТ, и сред младите хора най 

вече.  Всичко това се явява и голяма притегателна сила за младите хора да се 

обучават по неговите методики и програми. 

 Неговия авторитет в областта се базира на над 15 годишния му 

преподавателки и практически опит при разработка на софтуерни проекти с 

различни платформи и технологии. Бил е ръководител на 4 големи проекта, 

като: Платформа за електронно обучение на Софтуерния Университет, 

система за сключване на автомобилни застраховки, Онлайн борса за 

конферентни зали, Платформа за доставка на съдържание за МТел. 

Разработил и преподавал е 6 дисциплини в ФМИ,  за магистри по 

учебните дисциплините: „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми”, 

„Интернет програмиране с Java”, „Качествен програмен код”, “Програмиране 

за платформа .NET”, “Разработка на уеб приложения с  .NET Framework и 

ASP. NET“, „Разработка на уеб приложения с уеб приложения„.всичките 

курсове са по 30 часа лекции. Чел е над  30 собствени курсове по тематиката 

на конкурса в НБУ, ТУ – София, в учебните центрове на “Национална 

Академия по разработка на софтуер“, „Телерик Академия“ и „Софтуерен 

Университет“, като  16 от тях са в Софтуерния Университет, като: “Основи 

на програмирането със C#”, “Java  основи”, “Уеб основи: HTML & CSS”, 

„JavaSript основи“, „JavaSript за напреднали“, „JavaSript приложения с AJAX 

REST“, “PHP основи“, „Качествен програмен код”, “Бази данни и SQL”, 

“Приложения с бази данни и  ORM”, „Уеб услуги и cloud приложения“, „Уеб  

програмиране – основи“, „Уеб разработка с ASP. NET MVC”. 

Кандидата е представил монография и 16 учебно-методически трудове, 
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включващи: учебници, издадени от издателство Фабер - 3 бр., публикувани 

през 2004 г., 2009 г., 2011 г., монография издадена в издателството на КМТМ, 

книги издадени от издателство Фабер - 2 бр, в трудове  [М, У- 1,2,3,4,5;],  и 

научно - методически трудове публикувани в популярни специализирани 

чужди и наши списания – 11 бр., [Н.П. – 1-11];  

Учебниците „Въведение в програмирането със C#" и "Въведение в 

програмирането със Java“, „Интернет програмирането със Java“ част от тях са 

предназначени както за начинаещи, така и бакалаври и магистри. Първият 

издаден през 2011г., е посветен на фундаменталните основи на 

програмирането, и обхваща: променливи; цикли и масиви; конструкции; 

структури от данни, и т.н. Втория учебник издаден през 2009г. е ориентиран 

към начинаещи програмисти, и обхваща основите на програмирането, 

независимо от езика. Включва: променливи, цикли и масиви; конструкции; 

структури от данни; рекурсия, рекурсивни алгоритми, обектно –ориентирано 

програмиране, и.т.н. Последния е предназначен за дисциплина „Интернет 

програмиране с Java”, за бакалаври и магистри на ФМИ  СУ, и е въведение в 

същността на програмирането с Java за Интернет. Разглеждат се проблемите 

на многонишковото програмиране и синхронизацията, Java приложения 

комуникиращи с протоколите TCP/IP,  Java аплети комуникацията между тях 

и сървъра, Web приложения с технологиите  Java Servlets, Java Server Pages 

(JSP).  

Книгите на кандидата са „Fundamentals of Computer Programming with 

C#”, и „Java за цифрово подписване на документите в уеб“. Първата е 

предназначена за изучаване на основите на езика C#”, и неговите структури 

от данни, алгоритми, начини за качествен код  с примери. Втората е 

посветена на проблемите на цифровото подписване на документи в уеб среда. 

Направен е преглед на съществуващите технологии, показан е пример за Java 

– базирана система за цифров подпис на документи в Уеб, верификация на 

подписите и сертификати.  

Учебниците и книгите са приложно ориентирани, оригинални и могат 

да се използват в учебни центрове, университети, както за широк кръг 

обучавани, така и от специалисти. Оценявам приносите им като – 

приложение на научните постижения в практиката  - методически 

приноси при представянето на нови технологии.  

Следователно, от всичко казано до сега, от качеството и количеството 

на представените трудове, участието му в изграждането на верига от учебни 

центрове за софтуерни инженери, и обучението на стотици такива, участието 

му в проекти като член или ръководител, се изгражда впечатление за 

кандидата, че е утвърден научен работник и мениджър, новатор в  

преподаването, с национален авторитет с много висок рейтинг в областта на 



 5

ИТ, че е достоен кандидат за конкурса за придобиване на академична 

длъжност ,,Доцент” в КМТМ. 

 

3. Анализ и характер на научните приноси и приложни постижения на 

кандидата в хабилитационния труд и в публикациите извън него. 

Анализът на научно приложните трудове както и на представения 

монографичен труд включващ трудове на кандидатката, показва, че той 

продължава да развива своите умения и получава нови за него научни, 

приложни и методически резултати, използвайки усвоения в работата по 

дисертацията, и доразвити в монографичния труд, приложени и към други 

задачи и научни области, като: избор или развитието на известни, 

евристичен синтез на нови, концепции и модели за учебни центрове за  

масирано обучение на софтуерни инженери; подходи, методи, алгоритми 

за: системи  за електронно обучение и оценяване на софтуерни инженери; 

за решаването на различни задачи от изчислителната лингвистика, касаещи 

българо – руски речници, чрез търсенето в Уеб като корпус, представляват 

новостта на решаваните задачи в научен и научно-приложен аспект. 

По монографичния труд, като по-важните научно–приложни 

постижения на кандидатката с характер обогатяване на съществуващи 

знания, по трудовете на кандидата отбелязвам:  

• Обобщен анализ и препоръки при избора на известни подходите и 

алгоритми за компютърна лингвистика, чрез търсенето в Уеб като 

корпус, за решаването на различни задачи, като: измерване на 

семантична близост; извличане на синоними, семантично свързани 

думи и фрази, семантично ядро; 

• Развитие на статистическия метод предложен от П. Наков, и др. за 

извличане на фалшиви приятели от паралелен текст. 

 

По-важните научно–приложни постижения на кандидатката с характер 

обогатяване на съществуващи знания, по трудовете на кандидата 

отбелязвам:  

• Избор, развитие или евристичен синтез на нови, концепции, подходи, 

модели за учебни центрове за  масирано обучение на софтуерни 

инженери; оригинални подходи, методи, алгоритми за системи  за 

електронно обучение и оценяване на софтуерни инженери, представени 

в трудове  [Н-П 1,2,3,]. 

• Развитието на оригиналния подход, чрез търсенето в Уеб като корпус, 

за решаването на различни задачи от изчислителната лингвистика, 

касаещи българо – руски речници; в трудове [Н-С 1-3]; 
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Като научно – приложни приноси отбелязвам, приноси, в класа 

приложение на научните постижения в практиката - приноси за 

внедряване на съвременни софтуерни технологии в практиката и обучението, 

разглеждам: 

• Разработени са системи  за електронно обучение ,“SULS – Software 

University Learning System”и автоматизирана оценка на софтуерни 

инженери, в уеб сайтове [http://softuni.bg, http:// judje.softuni.bg]; 

• Разработване и популяризиране на важни задачи по програмиране на 

различни езици и различни платформи, публикувани в чужди и наши 

популярни специализирани електронни или печатни списания, в 

трудове [Н-П 1-11]; 

 От всичко казано по-горе, значимостта на приносите е ясна. Като се 

има предвид тяхната достатъчна национална и международна публичност, 

броя цитирания в чужбина, посочени по долу в т.4, несъмнено съответстват 

на изискванията на „Закона за развитието на академичния състав в Република 

България“ за придобиване на академична длъжност ,,Доцент”, както и на 

правилниците на КМТМ.  

 

4. Цитирания на кандидатката от други автори. 

От представения непълен списък на цитиранията, в който  са посочени 

само два труда, не ясно кой го цитира. Познавайки творчеството и 

известността на кандидата рецензента не се съмнява, в представените данни 

за цитирания. Прави много добро впечатление на рецензента, че основния 

брой цитирания 16 от 17 на кандидата са в чужбина, което на практика 

означава, че той е получил достатъчно признание за научните си постижения.  

 

5. Критични бележки на рецензента. 

Като цяло рецензентът има следните критични бележки по трудовете на 

кандидата: 

• в справката за приноси, неговите претенции за научните и научно- 

приложните приноси не са свързани с трудовете му, както и 

отсъствието на подробен списък с цитиранията, което затруднява 

рецензирането;  

• препоръчвам на кандидата в бъдеще да класифицира получените 

научни резултати в публикациите, с цел в тях да се открои личния 

му принос, по сравнение и известни такива; 

• препоръчвам на кандидата в бъдеще да публикува  получените 

оригинални научни резултати в реномирани наши и чужди 

списания.  
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6. Лични впечатления от кандидата, други данни не посочени в 

предходните точки. 

Познавам кандидата отдавна от ФМИ, така и по представянията му в 

докторантския семинар, на който бях ръководител. Смея да твърдя, че той е 

един от изследователите, който работейки в тази нова модерна област 

софтуерно инженерство се съобразява с приоритетите на европейското и 

световното научно пространство, и е един от тези които реализираха в 

страната ни понятия като, учебни центрове за софтуерни инженери, като: 

Софтуерен Университет, Софтуерна Академия, Телерик Академия. Името му 

стана синоним на тези учебни центрове, което е забележително постижение на 

кандидата и може да се твърди, че той е един от будителите в наше време.  

Като цяло, може спокойно да се отбележи, че в колежа КМТМ ще 

израснат млади съвременни софтуерни специалисти, работещи в областта на 

софтуерните технологии на европейско ниво, ръководени от др. Наков.   

 

Заключение 

Като взимам под внимание цялостната научна, научно-образователна, и 

преподавателска дейности на кандидата, която включва постигнатите от него 

научни резултати, в областта на концепции и модели за учебни центрове за  

масирано обучение на софтуерни инженери, както и получени в  

монографичния труд и трудовете извън него и тяхната публичност и отзвук в 

европейското пространство, както и мнението ми, че той е напълно изграден 

и утвърден учен с национален и международен авторитет и 

висококвалифициран преподавател в областта на конкурса, всичко това ми 

дава основание да твърдя с убеденост, че кандидата има необходимите 

качества, установени от „Закона за развитието на академичния състав в 

Република България“, за придобиване на академична длъжност ,,Доцент”, 

както и от правилника на КМТМ за прилагане на закона. 

Поради това предлагам с убеденост на така избраното научно жури по 

обявения конкурс за исканата академична длъжност доцент по Приложение 

на информатиката в икономиката – Софтуерен инженеринг, в 

професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и 

информационни науки”, да присъди академичната длъжност ,,Доцент” на д-р 

Светлин Иванов Наков за нуждите на колежа по МТМ. 

 

                Рецензент:  

                          Професор д.м.н. ……….   (Христо Кабакчиев) 

4.07.2015 г.  

гр. София. 


