


дескриптори на речеви сигнал за разпознаване на реч [А 1, А2, А 17]; автоматична 
сегментация на речеви сигнал до фонеми и срички [АЗ, А4]; шумоустойчиво 
автоматично разпознаване на реч в условия на бързо изменящ се шум [А5, А6, А12, 
А14]; автоматична оценка на ръста на диктор [А7, А15] (Внедряване в 6 проекта). 

2.Усъвършенстване на методи за машинно разпознаване на сигнали: [61, 62,
63, 67, 68, 613]. 

З.Създаване на нови методи за автоматично биоакустично разпознаване на 
биологични видове по техните акустични емисии: на птици [64]; на насекоми [65, 66, 
616, 617, 618] (Внедряване в 4 проекта). 

4.Създаване на методи за обективно оценяване на качеството на системи за
преобразуване на глас [69, 619]. 

Научноприложни приноси: 
1.Нова класификация на методи за извличане на дескриптори на речеви

сигнал [А16, А19, А20]. 
2.Получаване на потвърдителни факти за: приложимостта на SVM

класификатор за разпознаване на фонеми [А 12]; ефективност на дескриптори при 
оценяване на ръста на диктор [А8]; методи за разпознаване на емоционално 
състояние [А9, А 1 О, А 11 ]; изследване на конфигурации на фонотактична система 
[А 1 З]; приложимостта на технологии за разпознаване на диктори [А 18]; 
приложимостта на системи за разпознаване на птици [611, 612]; приложимостта на 
методи за шумоподтискане [620] (Внедряване в 10 проекта). 

З.Създаване на нови конструкции: структура на бази данни [614, 615]. 
4.Значимост на приносите за науката и практиката:
От представения за оценка материал може убедено да се твърди, че 

приносите имат голямо значение за развитието на съвременната наука и техника. 
За отбелязване е че част от научните и научно приложни приноси са 

представени в самостоятелен монографичен труд (125стр.) и 19 публикации, които 
са на тема „Цифрова обработка на речеви сигнали". 

Авторът е известен в научните среди. Доказателство за това са 141 
цитирания. Всичко това характеризира д-р Ганчев като утвърден учен в областта на 
обявения конкурс, признат от научната общественост у нас и в чужбина. 

5.Критични бележки
Критични бележки по отношение на д-р Ганчев нямам. Имам препоръка за 

бъдещото развитие да се отдели повече внимание на индивидуални публикации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наличието на 40 публикации, от които 30 са поместени в база данни Scopus и 

З са индивидуални, значителен брой публикации с импакт фактор (9), 2 учебни 
пособия, големият брой цитирания (141), участието в 16 проекта и 
преподавателската дейност ми дават основание да предложа ас. д-р ИНЖ/Тодор
Димитров Ганчев да заеме академичната длъжност "доцент" в профес;;йонално 
направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика , спец �лността 

/ ,,Цифрова обработка на сигнали". 

31.11.201Зг. Член на журито: 

/проф. д-р инж. И.Евст тиев/ 
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