
С Т А Н О В И Щ Е  
по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, спец. „Компютърни 
системи, комплекси и мрежи“ 

катедра „Компютърни системи и технологии“, ФЕА,  
ТУ-София, филиал Пловдив  
обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г. с кандидат:  
гл. ас. д-р инж. Митко Петров Шопов 

 
Член на научно жури: проф. д-р Владимир Димитров Лазаров 

 
1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната 

дейност на кандидата  

В конкурса кандидатът участва с общо 26 научни публикации, от които 10 са 

оформени като равностойни на монографичен труд, 3 учебни пособия, 60 цитирания на 

публикации, в които той участва, 7 научно-изследователски проекта, в които има участие. 

Смятам, че представените материали убеждават във високата стойност на 

научноизследователската и научноприложната дейност на кандидата.      

 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  
Кандидатът е включил информация за преподавателска дейност по 8 дисциплини в 

ТУ-София, филиал Пловдив, общо 223 часа за последните три учебни години, като всички 

занимания са лекционни. Дисциплините обхващат както общи въпроси от областта на 

информатиката и програмирането, така и специални въпроси от областта на компютърните 

мрежи и комуникации, микропроцесорните системи и приложение на разпределените 

системи в медицината. Намирам, че преподавателската дейност на кандидата е изцяло в 

областта на конкурса, показва висока степен на педагогическа подготовка и несъмнена 

насоченост към преподаване на съвременни и актуални теми от информационните 

технологии. 

 

3. Основни научни и научноприложни приноси  
Основните приноси на Митко Шопов ще определя по следния начин. 

Научни: 

- Предложен е референтен модел за използване на различни стандартни и 

специално проектирани за РВС middleware технологии  [МП4];  
- Проектирана е архитектура на система за измерване, следене и контрол 

на консумацията на електрическа енергия, която е проявление на 
предложения модел [МП5]; 

- Проектиран е нов протокол за комуникация в локални мрежи                        
от контролери – CNDEP, който е базиран на UDP и е реализация на 
технология за обмен в слоя за данни от многослоен модел клиент-сървър 

[П14]; 

- Предложена е софтуерна архитектура на шлюз, интегриращ измерватели 
на параметрите от електро-енергийните системи към облачни услуги  [П4]. 
 

    Тези приноси определям като „доказване с нови средства на съществени нови 

страни“. 



  Научно-приложни:  

- Предложен е симулационен модел, реализиран на мрежовия симулатор 
NS (версия 2), включващ едно „главно” устройство и множество 

„подчинени”, наречени „мрежа от контролери” [МП6, МП7];  
- Предложен е XML-базирана версия на протокол за обмен на данни в 

мрежи от контролери – xCNDEP, заедно с примерна реализация върху две 

вградени системи [П7];  

- Предложен е модел за реализиране на разпределени системи за следене 
и контрол, базиран на уеб и Интернет технологии, като моделът позволява 
обобщаването на отделни възли в системата по пространствен или 
географски принцип, а така също и по функционален принцип [П3 и П15]; 

- Проектиран е протокол за откриване на събития и разпространението им             
                           чрез маршрутизиране до останалите участници в мобилни безжични 
                           ad-hoc мрежи  и е разгледани приложение в автомобилните мрежи    
                           VANET [П8];                            

- Представена е система за домашна автоматизация, която се състои от 
едно главно устройство и множество подчинени устройства, комуникиращи 
си през Bluetooth и Ethernet [П16]. 

   Тези приноси определям като  „създаване на нови класификации и методи“. 

  

Приложни приноси:  

          -  Оценено е  процентното съотношение между полезната и     

                       служебната информация при различни механизми за защита на уеб   

                       услуги [МП8]; 
- Изследвани са уеб услуги, като са разгледани варианти с вмъкване на          

                        приложенията в контекста на Apache уеб сървър, както и като амостоятелно   
                      работещи приложения [МП9]; 

- За оценка на работоспособността на предложения нов протокол са   
                       проведени насочени експерименти, като  резултатите са представени в [П13]   
                       и показват добри стойности по отношение на компонента на закъснението; 

- Използвани са платформи за виртуализация и изчисления в облак в    
                         научните изследвания в областта на компютърните мрежи [П1, П5 и П9]; 

- Представени са възможни технологии за организиране на данните от 
измервания в графици и таблици и предаването им през уеб услуги [П6]; 

- Представени са симулационни изследвания за оценка на Ethernet  
комуникационна среда за реализиране на мрежи от контролери, като е 
разгледан случай с топология звезда с комутатор и връзки пълен дуплекс 
[П12]; 

- Създадена е експериментална мрежа за оценка на закъсненията в 
локална мрежа от контролери, при използване на комутатор [П11]; 

- Описана е методология за изграждане на Линукс-базирани вградени 
системи за ARM архитектури чрез използването на инструменти с отворен 
код [П2]. 

   Тези приноси определям като „получаване на потвърдителни факти“. 

Публикациите, оформени като равностойни на монографичен труд са обединени от 

изследвания в областта на методи и средства за реализиране на Интернет-базирани 

разпределени вградени системи с приложения в електро-енергийните хсистеми. Смятам, 

че представените публикации са достатъчно значими и могат да се определят като 

равностойни на хабилитационен труд. Личното участие и приноси на кандидата са  
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