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CTAHOBLIIIIE

no KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMHqHa Anb)KHocr ",{oqeur" no npoQecHoHaJrHo Ha[paBneHue
5.2 ,,ElercrporexHl,rKa, eneKTpoHHKa v aBToMarvKa" , yue6Ha Lnc\vilnvHa ,,I{uSpona
o6pa6orKa Ha cvrnaruTe" KBM @ar<ylrer rro eneKTpoHHKa, KareApa ,,ElercrpoHHa rexHHKa H
MHKpoeneKrpoHHKa",  o6rBeH B AB 6p.48 or 31.05.2013n.,  c KaHAH.qar:  ac.  A-p uHN. To4op

fiHruHrpoe faHqes
t{reu Ha HayqHoro }(ypr4: AorI. A-p r4ilK. Muxaur BaleHrHHoB Crcon.{aHoe

1. O6qa xapaKTeprrcruKa Ha HayqHo-r{3cJreAoBareJrcKara H HayrrHo-[prrJro)KHara Aefisocr
Ha KaHAnil Ta

KaH4H4arbr yqacrBa B KoHKypca c:

a) 42 peueH3upaHu ny6nrarcarlw, B r.q. 40 uayvHra ny6nvKaLryvr u 2 yue6Hn noco6un,,
pa3AeneHH fro KaTefopHr,r KaKTo cneABa:

- MoHorpaSHveH rpya Ha aHrJrr4ficrcu e3r{K (H:4auue na Springer, New York) - I 6p.
- Craruu B MelKAyHapoAHH HayqHU ctrucaHnr n vyx6uma (uzaatnfl, Ha IEEE, Elsevier,

Springer, H Ap.) - 12 6p.
- frasH B KHI4TH or Me)KAyHapoAHH HayqHV v34arerrcrBa (uzgannn Ha Springer, IGI-

Global H rp.) - 12 6p.
- ,{orcna4H n c6opHurlr{ or MexAyHapoAHra rcoH$epeHrlur4 n uyx6raHa - 15 6p.
- Vqe6nH noco6zq (Hs4arelcrBo TV-BapHa) - 2 6p.
6) 16 HayqHou3cneAoBareJrcKr4 rrpoeKTa, SuHaHcvpaHr or 6rrrapcrcH, rpbrIKH vr

6parHncKn HarrHoHaJrHH rrporpaMn H eBponeficxu HHcrnryrlw, Karo EC FP 5, FP 6, FP 5,
LIFE+, COST v Ap. llpuHocure Ha KaHAr,rAara ce v3pa3flBar v B )n{acrlrero My Karo
KoopAuHarop Ha npoeKT ,,Pa3Br4Tr4e A ycrofiuun KailarluTer Ha rIeHTbp 3a [pHno)KHH
TexHoJlorvrr4, cBbp3aHu cbc a.4paBero", KaKTo vr B KoJreKTHBa, pa:pa6ornl nnar$oprvra 3a
AHcraHrIHoHHo eneKrpoHuo o6yueHue TrainWind

HayvHure ny6rHrcarpn, rlpeAcraBeHr{ 3a f{acrr{e B KoHKypca, ca o6oco6euu B ABe
rpyrll4: ,,I{raSpoea o6pa6orKa Ha peqeBu cvrHarrv" - 20 ny6rurcarlr4r,r B crrerlnanv3vpaHr HayqHH
n3g.aHnfl [A1-A20], orronapflu\u Ha MoHorpa$uveH rpyA 14 Bropa rpyra or AorrbJrHureJrHu 20
ny6nraraqan [El-820] s o6racrra Ha quSponara o6pa6orKa Ha ay4vro-cnrHarrn.

-
2. OrIeHKa Ha rreAaroruqecKara rroAroroBKa u AefiHocr Ha KaHAHAara

A-p faHqes BoAH JTeKTIHoHHH KypcoBe no Ancur4nnvHlzrTe ,,I{u$poea o6pa6orxa Ha
cHfHarHTe", ,,ErerctpoHHn KoMnoHeHTrA", ,,lIorynpoBoAHHKoBH npn6opu" vl

,,[IorynpoBoAHHKoBr4 eJreMeHTu v HHTerpanHu cxeMn" 3a OKC ,,Earcaranrp", KaKTo A

,,EHeprufiua e$ercrunHocr v eKorornr" vr ,,Ifu$pona o6pa6orrca Ha cHrHarHTe" 3a OKC

,,Mafncrup". KaHAHAaTIT npoBexAa cblrlo [paKTI,rt{ecKr,I 3angrrtfl rro cne.{HHTe IHcqHTIJII,IHH:
,,Ifu$poea o6pa6orrca Ha curHaruTe", ,,Marepuaru vt KoMnoHeHTH Ha eJreKTpoHVKara",
.,E:re rcrpoHn Ka",,,MH rcponpo qecop HH c Hcre Mr4" v,,B Hcoxn rexHoJlo rvvr" .

3a ocuryprBaHe Ha yve6Hur npoqec ca paspa6oreHn ABe yve6HH noco6ur, v3LaHVfl Ha
Tl'-BapHa.

llocoqenoro MH .IIaBa ocHoBaHVe 3a BHcoKa oueHKa Ha rre.itarornqecKara ,{efiHocr Ha ac.

A-p I4HIK. To4op faHqes.

3. OcHoeHu HayqHH H HayqHorrprrJroxHn rrprrHocu

llpuHocu s n)r6rlrxaqHare. paeHocrofiHn Ha NaoHorpa(bHqen rpy,{

Pa:pa6oreHa ca MeroAH H anropHTMH 3a r,r3BJrur{aHe Ha.{ecKpnnropn Ha peqeBr svrnarw
3a pa3no:JHaBaHe Ha peq, aBToMaruqHa cerMeHTauufl Ha peqeBn cHTHaJII,I Ao Souertara v cpvsKvt t4



извличане на лингвистична информация с цел шумоустойчиво разпознаване на реч, както 
и методи за извличане на пара-лингвистична информация от речеви сигнали с цел 
разпознаване на диктори, разпознаване на емоционалното състояние на диктора, 
определяне на био-метрични данни, като ръст, диалект и т.н. [Al], [А2], [Аlб], [Al 7], 

[А19], [А20], [АЗ] и [А4], [А5], [Аб], [А12], [А14], [А7], [А8], [А9], [Al0], [Al 1], [АlЗ], 
[А15], [А18]. 

Приноси в публикациите извън групата "равностойни на монография" 

Разработени са методи и алгоритми за био-акустично разпознаване на 
биологичните видове по техните акустични емисии, методи за обработка на аудио и реч, 
за създаване на бази данни аудио и реч, като и методи за оценка качеството на системи за 
трансформация на реч [Бl], [Б2], [БЗ], [Б7], [Б8], [БlО], [БlЗ] , [Б4], [Б5], [Бб], [Бl 1], [Б12], 

[Бlб], [Б17], [Б18], [Б14], [Б15], [Б20], [Б9] и [Б19]. 

Считам, че личният принос на кандидата в представените трудове е безспорен. 

4. Значимост на приносите за науката и практиката

Сравняването на представената научна продукция с изискванията на Правилника за 
условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ - Варна за присъждане на 
академична длъжност "доцент", показва, че последните са изпълнени в многократно по
висока степен от необходимото. Приносите в научните трудове на ас. д-р инж. Тодор 
Ганчев допринасят за решаването на актуални теоретични и приложни проблеми в 
областта на цифровата обработка на сигнали. От общо 40 публикации, 30 са поместени в 
база данни Scopus. Девет от научните трудове, представени в конкурса, са публикувани в 
списания с Impact Factor (ISI Thomson Reuters Impact Factor), и имат акумулативен Impact 
Factor IF2012 = 11,427. 

5. Критични бележки и препоръки

Научната дейност на кандидата е впечатляваща. Все пак си позволявам да 
препоръчам засилване на издателската дейност по отношение на учебни пособия, както и 
дейностите, свързани с развитие на материалната база на университета като цяло и в 
частност на катедра „ЕТМ". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общата ми оценка за представената научна продукция е положителна. Въз основа 
на запознаването ми с представените научни трудове на кандидата, тяхната значимост, 
съдържащите се в тях достатъчни научно-приложни и приложни приноси, на високата ми 
оценка за активната му дейност като преподавател и на констатираното удовлетворяване 
на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗР АСРБ и на Правилника за условията и реда за заемане 
на академични длъжности в Технически университет - Варна, предлагам: ас. д-р инж. 
Тодор Димитров Ганчев да заеме академичната длъжност „Доцент" в професионалното 
направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика" по специалността „Цифрова 
обработка на сигнали" към катедра ЕТМ на ФЕ. 

Дата: 16.11.2013r. 


