
Рецензия 

за доц. д-р Стефан Стайнов Желев 

по конкурс за професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" по 

област на висшето образование „5. Технически науки", професионално направление „5.3. 

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)" 

Рецензент: акад. Иван Петков Попчев 

Във връзка с избора на професор по обявения конкурс в Държавен вестник, бр. 

16/19.02.2013 г. по област на висшето образование „5. Технически науки", професионално 

направление „5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)" 

в съответствие с чл. 4 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл. 

2(8) от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, съм определен за член на Научното жури. 

За участие в конкурса за професор на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски" по област на висшето образование „5. Технически науки", професионално 

направление „5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)" 

е подал документи доц. д-р Стефан Стайнов Желев от катедра „Комуникационна и компютърна 

техника" от ФТН на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 

Като член на Научното жури съм получил: 

1. Автобиография; 

2. Ксероксно копие на диплома серия Г-1№ 047194 за висше образование по 

специалност „Електромеханични устройства" 

3. Ксероксно копие на диплома за "доктор"; 

4. Ксероксно копие на свидетелство за научно звание "доцент"; 

5. Списък на трудовете на доц. д-р Стефан Стайнов Желев, представени за участие в 

конкурс за научното звание „професор"; 

6. Резюмета на монография, учебници, статии и доклади на доц. д-р Стефан Стайнов 

Желев, представени за участие в конкурс за академичната длъжност „професор"; 

7. Справка за цитирания на трудовете на доц. Стефан Стайнов Желев, предоставени 

за участие в конкурс за академичната длъжност „професор"; 

8. Справка, подписана от декана на ФТН проф. д-р Ив. Цонев, за участие на доц. д- р 

Стефан Стайнов Желев в национални и университетски научни проекти; 

9. Справка, подписана от декана на ФТН проф. д-р Ив. Цонев, за научно ръководство 

на докторанти от доц. д-р Стефан Стайнов Желев; 

10. Справка, подписана от декана на ФТН доц. д-р Ив. Цонев за академичната 

натовареност за учебната 2012/2013 г. на обявения конкурс за професор. 

11. Справка, подписана от декана на ФТН проф. д-р Ив. Цонев за ръководство на 

дипломанти от доц. д-р Ст. Желев. 

12. Характеристика на трудовете на доц. д-р Ст. Желев, представени за участие в 

конкурс за академичната длъжност "професор". 

13. Публикации по конкурса. 

Според Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗ), кандидатите за заемане на 

академичната длъжност „професор" трябва да отговарят на следните изисквания - 

чл. 29(1) ЗРАСРБ: 

1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор"; 

2. Да са заемали академичната длъжност „доцент" [...] не по-малко от две академични 

години; 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации 

в специализирани научни издания [...], които да не повтарят представените за 
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придобиване на образователната и научна степен „доктор" [...] и за заемане на 

академичната длъжност доцент"; 

4. Да са представили други оригинални научноизследователски трудове, 

публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки, 

Доц. д-р Стефан Стайнов Желев изпълнява изискването на чл. 29(1) от ЗРАСРБ, тъй като 

съгласно решение на ВАК му е дадена степента „доктор" за защитена дисертация на тема 

"Повишаване на ефективността на системата за техническо обслужване на PJIC". 

Доц. д-р Стефан Стайнов Желев отговаря и на чл. 29(1)2 от ЗРАСРБ, тъй като с решение 

на ВАК 1998 г. му е дадено научното звание „доцент". 

Доц. д-р Стефан Желев е представил монографията „Спътникови комуникации", 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2012, 259 стр. и 

библиография от 80 източника. Забеляани са и 7 цитирания от български автори. 

Доц. Стефан Стайнов Желев отговаря и на чл. 29(1)4 от ЗРАСРБ с представени други 

публикации в „Списък на трудовете, представени за участие в конкурс за научното звание 

„професор" в раздел 2. „Трудове след получаване на научното звание „доцент", които 

разпределя така: 

2.1. Учебници и учебни пособия (№№ 2.1 до 2.6); 

2.2. Научни доклади (№№ 2.1 до 2.28). 

Представени са 34 публикации, 30 за рецензиране, които могат да бъдат класифицирани 

по различни критерии така: 

■ 1 публикация определена като монография (№ 2.1.5.); 

■ 8 публикации в научно-тематични сборници, издавани в чужбина (№№ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.24. 

■ 2.2.15 и 2.2.22); 

■ 16 публикации в научно-тематични сборници, издавани у нас (№№2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.28); 

■ 5 са учебници и учебни пособия (№№ 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.1.4.,2.1.6.); 

■ 17 публикации са самостоятелни (№№ 2.1.1. до 2.1.6, 2.2.1 до 2.2.3, 2.2.7, 

2.2.8,2.2.20 до2.2.25); 

■ 9 публикации са написани на английски език (№№ 2.1.6, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.9 до 

2.2.11,2.2.18,2.2.19,2.2.25); 

■ 2 труда са изнесени доклади на конференции, приети за публикуване съгласно 

служебни бележки (№№2.2.27 и 2.2.28). 

 

Това разпределение категорично доказва, че всички са след научното звание 

„доцент" (1998 г.) и не повтарят представените за придобиване на степента „доктор" и за 

заемане на академичната длъжност „доцент". 

В „Справка за цитиранията на трудовете" са посочени общо 21 цитирания, всички от 

български автори, на общо 10 труда на доц. д-р Ст. Желев. 

Приносите на доц. д-р Стефан Желев, като се допусне равностойно участие в 

колективните трудове имат научно-приложен характер и накратко могат да се 

систематизират така: 

1. Изследвания, свързани с конструиране, контрол и диагностика на комуникационна 

и компютърна техника; 

2. Анализирани подходи за защита на информацията в комуникационни мрежи; 

3. Анализирани процеси и системи в реално време; 

Според годината на публикуване, се разпределят във времето така: 

Год. 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

Бр. 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 7 
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4. Изследвания на процесите на организация и управление на учебния процес във

висшето училище.

Доц. Стефан Стайнов Желев е участвал в 2 успешни национални и 7 вътрешно 

университетски научни проекти: 

Учебно-педагогическата дейност на доц. Стефан Стайнов Желев започва през 1983 г. 

като асистент в катедра "Противовъздушна отбрана на войските" във Висше военно училище за 

артилерия и противовъздушна отбрана "П. Волов". Последователно е бил главен асистент, доцент 

и заместник декан на факултет „Артилерия ПВО и КИС" на НВУ „В Левски". От 2007 г. е доцент и 

ръководител на катедра: „Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически 

науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". 

Участва в обмен по образователна програма ЕРАЗЪМ: 

Издал е 6 учебници и учебни пособия. 

Ръководител е на един докторант в редовна и един в задочна докторантура и на седем 

защитили дипломанти. 

Според справката за академичната натовареност за учебната 2011/2012 г. доц. д-р 

Стефан Желев има общ брой часове, приравнени към упражнения, 370 часа. 

Личните ми впечатления за доц. д-р Стефан Стайнов Желев са положителни и се определят 

от срещите ни, в които той се доказва като компетентен, принципен и точен изследовател и 

организатор. 

Критични бележки: 

1. Липсват публикации в списания.

2. Характерът на цитиранията не може точно да се оцени. Самите цитирания са

ограничени само до български автори.

3. Твърде широк е кръгът на изследователските интереси, което се определя, най-

вероятно от преподаваните дисциплини. Такава широчина не бива да е в противоречие

с дълбочината на изследванията.

Заключение 

Изпълнени са всички изисквания, условия и критерии по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане, и давам 

категорично положително заключение за избор на доц. Стефан Стайнов Желев по конкурс за 

професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" по професионално 

направление „5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)". 

Предлагам Научното жури единодушно да гласува предложение до Факултета по 

технически науки при ШУ „Е. К. Преславски" да избере доц. Стефан Стайнов Желев за 

академичната длъжност „професор" по професионалното направление „5.3. 

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни моежи и системи)". 

31.05.2013 г. Рецензент: 

акад. Иван П. Попчев 


