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                              обявен от КМТМ в ДВ. бр. 8 от 30.01.2015 г. 



I. Обща оценка на трудовете на кандидата.  
Кандидатът в конкурса за доцент е представил следните научни трудове: 

• 1 монографичен труд;  

• 5 учебника и учебни помагала;  

• 5 публикации, издадени в материалите на международни конференции; 

• 8 научни публикации, издадени в специализирани електронни сайтове; 

• 10 публикации в български списания.  

Представен е списък с участие в над 30 софтуерни проекта с български и 

чуждестранни фирми, като голяма част от тях имат научно-изследователски 

характер.  

От така предложените от д-р С. Наков за рецензиране трудове не приемам 

монографичния му труд, понеже като структура, съдържание и цитирана 

литература съвпада с дисертационния му труд (за справка автореферата на д-р С. 

Наков, наличен на личния му сайт). 

Приемам  единия от учебниците му със заглавие "Java за цифрово 

подписване на документи в уеб" и поредицата статии на същата тематика, 

публикувани в сайтовете developer.com за равностойни на монографичен труд. 

 

II.  Оценка на научните и практически резултати и приноси на кандидата  

Светлин Наков е завършил специалността "Информатика" във Факултета по 

Математика и Информатика на СУ "Св. Климент Охридски" през 2005г. През 

2010г. придобива ОНС "Доктор" по НС "Информатика". Носител е на наградата 

"Джон Атанасов" на българския президент за принос в развитието на 

информационните и компютърни технологии и информационното общество, 

България през 2004г. и на множество други награди в областта на информатиката. 

В учебника му "Java за цифрово подписване на документи в уеб" е направен 

задълбочен анализ на проблемите, свързани с цифровото подписване на 

документи в уеб среда и са предложени конкретни подходи за тяхното решаване. 



Анализирани са съществуващите решения и технологиите в областта. Предложена 

е архитектура и е имплементира Java-базирана система за цифрово подписване на 

документи в уеб с верификация на цифрови подписи и сертификати. Намирам 

всичко това за научно-приложен принос с голяма полза при проектиране на 

надежден софтуер за целите на електронното правителство, при електронното 

банкиране, безкасовите интернет разплащания и др. Конкретни подпроблеми, 

анализи и решения, свързани с цифровото подписване на документи са 

дискутирани в поредица статии, публикувани в сайта Developer.com. 

В група от пет доклада с научно-приложен характер е разгледана 

разработката на специализиран софтуер за изграждане на двуезични тълкувателни 

и кръстосано- езикови компютърни речници. Софтуерът е успешно използван за 

създаване на българо-руски терминологичен речник в областта на 

изобразителното изкуство. Разгледани са възможностите за обединяването на 

речника с лексикографска семантична мрежа, която осъществява търсене на 

термини и техните тълкования на базата на хопонимични редове, латентен 

семантичен анализ и други  семантични и статистически похвати, базирани на 

лексикалните отношения като многозначност, синонимия, омонимия, антонимия и 

хипонимия. Разработеният речник съдържа над 2900 български и над 2644 руски 

термини и техните тълкования. 

Информацията в учебниците "Въведение в програмирането със C#", 

"Въведение в програмирането с Java" и „Интернет програмиране с Java” е от 

приложен характер. В тях се дават фундаментални и специфични знания за 

обектно-ориентирано програмиране на Java и C#. Специално внимание е отделено 

на проблемите на многонишковото програмиране и синхронизацията, 

разработката на приложения, които комуникират по протоколите TCP/IP, 

създаването на Java аплети, комуникацията между аплет и сървър, разработката на 

Web-приложения с технологиите Java Servlets и Java Server Pages. Дадени са 



множество примери за рекурсивни алгоритми и разработка на качествен 

програмен код. 

 

III. Оценка на преподавателската подготовка и дейност н акандидата 

Кандидатът д-р С. Наков започва педагогическата си дейност като асистент и 

лектор в СУ "Св. Климент Охридски" във ФМИ, където от 2000 до 2005 г. води 

лекции и упражнения по "Интернет програмиранс с Java", "Сигурност на 

компютърни мрежи I и II част", "Проектиране и анализ на компютърни 

алгоритми", "Програмиране със С# за платформата .NET" и "Структури от данни в 

С++", а през 2007г. "Разработка на WEB приложения с Java". През 2007 г. той води 

част от тези курсове в Нов Български Университет и в Ту-София. От 2006 г до 

момента води аналогични курсове или съвсем нови в Националната академия по 

разработка на софтуер (НАРС), в Софтуерната академия на Телерик и в учебен 

център "Софтуерен университет".  

В преподавателската си дейност д-р Наков ползва най-модерните 

компютърни технологии и езици за програмиране.  

Той е автор и съавтор е на множество безплатни учебници по Java, .NET и С#, 

разработени за студентите от ФМИ и НАРС.   

Д-р Светлин Наков е разработил и внедрил в практиката методология за 

масирано обучение на софтуерни инженери за нуждите на българската софтуерна 

индустрия, включваща методика за преподаване и изграждане на учебни 

материали, дизайн на система за електронно обучение (e-learning platform), 

изграждане на концепция и система за оценяване. 

 

IV. Критични бележки и препоръки.  

В представената справка за приноси по конкурса за доцент кандидатът 

твърди, че има теоретични и теоретико-методически приноси свързани с 

разработени методологии за масирано обучение на софтуерни инженери, с модели 




