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ОТГОВОР 

от гл. ас. д-р инж. Филип Атанасов Цветанов,  

 

кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, научна специалност „Теоретични основи на 

комуникационната техника (Сензорни мрежи), обявен в ДВ 

бр.88/08.11.2016г. на критичните бележки и препоръки, съдържащи 

се в рецензиите и становищата на научното жури на представените 

материали за участие в конкурса. 

 

 Най напред бих желал да благодаря на всички членове на 

научното жури: доц. д-р инж. Валери Петров Гочев, проф. д-р инж. 

Румен Арнаудов, проф. д-р инж. Александър Бекярски, проф. дтн инж. 

Румен Кунчев, проф. д-р инж.  Добри Добрев, доц. д-р инж. Агата 

Манолова и на доц. д-р инж. Станимир Садинов за обстойното и 

задълбочено запознаване с всички представени материали по 

конкурса, за професионалната оценка която дават на научно-

изследователската и преподавателска ми работа и за направените 

положителни рецензии и становища на представените от мен 

материали.  

Съгласен съм с всички становища, направени забележки и 

препоръки и ги приемам напълно като внимание, загриженост и 

мотивиране на бъдещата ми работа като преподавател, 

изследовател и научен работник с международна разпознаваемост. 

 Бих желал да подчертая, че проведените дискусии с някой от 

членовете на научното жури бяха изключително полезни за мен, като 

ме обогатиха с допълнителна информация и разшириха познанията 

ми относно бъдещо осмисляне и прецизиране на решаваните научни, 

научно-изследователски и внедрителски проблеми и подготовка на 

научните трудове. 
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 Същевременно бих желал да направя пояснения към бележката 

на проф. Бекярски „Към представените в съавторство учебни 
пособия- няма документи за процентно участие на кандидата в тях“. 

В представените от мен документи има само един учебник в 

съавторство с доц. д-р инж. Алексей Стефанов. В списъка с 

документи, изисквани за участие в конкурса не е определено 

изискване за представяне на разпределителни протоколи за 

процентно участие.  

 Участието ми в съавторство при написване на учебника по 

„Мобилни радио комуникационни системи и технологии“ е 

равностойно – 50%. 

 В почти всички рецензии и становища има препоръки за по 

голяма активност в научни списания с импакт фактор, отразявани в 

реномирани бази от данни. Считам, че това е една изключително 

важна за мен препоръка, тъй като в досегашната си работа съм бил 

концентриран и съсредоточен по скоро върху практическата 

реализация на разработките, като не съм отделял нужното внимание 

и значение за популяризиране на постигнатите резултати в 

престижни научни форуми и издания. 

 В заключение бих искал да подчертая, че анализите направени 

по настоящия конкурс от изключителни професионалисти и 

уважавани от мен учени и колеги, представените от тях оценки имат 

изключителна стойност за мен и бъдещата ми академична кариера. 

 С благодарност и уважение към всички членове на Научното 

жури,  

Гл. ас д-р Филип Цветанов: 

03 април 2017 година,  

София 

 


