РЕЦЕНЗИЯ
за доц. д-р Ангел Захариев Тошков
по конкурс за професор
на Бургаски свободен университет
по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Рецензент: акад. Иван Петков Попчев

Във връзка с избора на професор по обявения конкурс в ДВ, брой 91 от 18 ноември
2011 г. по: област на висше образование: „5. Технически науки”, професионално
направление: „5.3 „Комуникационна и компютърна техника” по решения на УНС на
Центъра по информатика и технически науки, Протокол № 9/14.10.2011 г. и 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, със заповед № ЛС-72, от 20.01.2012 на Ректора на Бургаския свободен
университет проф. д-р Васил Янков съм определен за член на Научното жури.
За участие в конкурса за професор на Бургаския свободен университет по: област
на висше образование: „5. Технически науки”, професионално направление: „5.3
„Комуникационна и компютърна техника” е подал документи доц. д-р Ангел Захариев
Тошков от „Център по информатика и технически науки”, направление „Компютърна и
комуникационна техника” при Бургаския свободен университет.
Като член на Научното жури съм получил:
1. Заповед № ЛС-72, от 20.01.2012 на Ректора на Бургаския свободен
университет проф. д-р Васил Янков за определяне на състав на научно жури;
2. Служебна бележка за удостоверяване на трудов стаж в БСУ от 12.01.2012,
подписана от Ректора на БСУ проф. Васил Янков;
4. Заявление за допускане до конкурса вх. 93-00-25/17.01.2012 до Ректора на
Бургаския свободен университет;
5. Европейски формат на автобиография;
6. Копие на диплома за завършено висше образование серия А84 №015696 от
8.09.2006 гр. Варна. Призната квалификация „Електроинженер” по специалността „Съобщителна техника”;
7. Копие на Диплома за образователна и научна степен „Доктор” № 24914 от
28.08.1997г., гр. София, протокол 05, № 10/09.06.97 ;
8. Копие на Свидетелство за научно звание „Доцент” № 23423/03.02.2006 от
ВАК-София, комисия 05, протокол № 15/21.11.2005г.;
9. Списък с публикациите на доц. д-р Ангел Тошков,
хабилитация от 21.11.2005г. до 31.12.2012г.;

за периода след

10. Справка за научните, научно-приложните и приложни в практиката приноси
на доц. д-р Ангел Тошков;
11. Списък на забелязаните цитирания и на рецензирани публикации от доц,
Ангел Тошков;
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12. Списък на научните трудове на доц. д-р Ангел Тошков, за периода след
хабилитация от 21.11.2005г. до 31.12.2012г.;
13. Копие на „Препис-извлечение” от Протокол № 9/14.10.2011 от заседание на
Учебно-научния съвет на Центъра по информатика и технически науки, за
обявяване на конкурс за „Професор” по професионално направление: „5.3
„Комуникационна и компютърна техника” към БСУ;
14. Копие на „Препис извлечение” от Протокол № 4/28.11.2011г. на заседание на
Академичния съвет на БСУ с решение за обявяване на конкурс за „Професор” по
професионално направление: „5.3 „Комуникационна и компютърна техника” към
БСУ;
15. Копие на „Справка за аудиторна заетост на доц. д-р Ангел Тошков” за
периода 2006-2012 година” от 21.12.2011г. заверена от Началник отдел УМО
към БСУ – Дарина Димитрова;
16. Копие на държавен вестник, бр. 91 от Петък, 18 ноември 2011 г. с
публикувана обява за конкурс по чл. 67, ал.1 т.1 КТ за професор по
професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”;
17. Списък с приложения към приложените за конкурса документи;
18. Копие на”Свидетелство за съдимост”, Рег. № 25200 от 11.10.2011г., издадено
от Районен съд Бургас, удостоверяващо, че лицето Ангел Захариев Тошков не е
осъждано;
18. Копие на „Карта за предварителен медицински преглед” от 01.01.2012г., със
заключение, че лицето може да участва в конкурса;
19. Справка на електронните курсове съставени от доц. д-р Ангел Тошков в
периода след хабилитация от 2006 до 2011 г.;
20. Копие на титулна страница на ITU, удостоверяваща членство на доц. Ангел
Тошков в ITU-T, под персонален номер 1176416 от 04.03.2009 г.;
21. Копие на документи за членство в авторитети професионални организации членска карта към ФНТС и СЕЕС, FEANI, EUREL и др. № 649 0t 11.12.2008 г. ;
22. Копие на „Учредителен протокол” от 14.12.2005 г. за избор на доц. А. Тошков
за председател на дружество по „Комуникационна и компютърна техника” към
ТОНТС гр. Бургас.
23. 4 броя копия документи, удостоверяващи участието на доц. Ангел Тошков
като член на организационния комитет на три международни и една национална
конференции;
24. Копие на титулна страница и страница с рецензенти, за участие като
рецензент на „Годишник 2010”, том XXIII на БСУ-Бургас, ISSN 1311-221-X;
25. Справка за научната продукция на доц. Ангел Тошков за периода 19872011г.;
26. Копие на писмо от ИАНМСП до Ректора на БСУ проф. П. Чобанов изх. №
01-92-00-319/06.12.2011 за одобрен национален проект „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” в който участва
доц. Ангел Тошков;
27. Копие на Договор Д.08/16.02.2011г. за научно изследователска дейност „Интернет базирана система за електронни списания” с ръководител доц. д-р
Ангел Тошков;
28. Копие на Заповед № МС-42/21.04.2011г. за участие в международен проект –
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„е-MENTORING: New skills and competencies for new jobs” № 511579-LLP-12010-1-LT-KA3-KA3MP с участието на доц. д-р Ангел Тошков;
29. Копие на Заповед № МС-98/27.10.2011г. за участие в международен проект
– „TALETE 518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP” с участието на доц. д-р
Ангел Тошков;
30. Копие на Договор Д.06/16.02.2011г. за научно изследователска дейност“Електронна платформа за организиране на конференции” с участието на доц. др Ангел Тошков;
31. Копие на Договор Д.18/17.02.2009г. за научно изследователска дейност „Разработка на периферни устройства управлявани от схеми с програмируема
логика” с ръководител доц. д-р Ангел Тошков;
32. Копие на Договор Д.25/08.02.2008г. за научно изследователска дейност „Разработка на програматор за схеми с програмируема логика” с ръководител
доц. д-р Ангел Тошков;
33. Копие на Удостоверение № 00189/05.03.2007 от Първа инвестиционна банка,
за изпълнение на проект за „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация
на 1.25 Gbit/s оптична мрежа” с ръководител доц. д-р Ангел Тошков;
34. Копие на Удостоверение № 00191/05.03.2007 от Първа инвестиционна банка,
за изпълнение на проект за „Изграждане на директна АТМ връзка …” с
ръководител доц. д-р Ангел Тошков;
35. Копие на Удостоверение № 00190/05.03.2007 от Първа инвестиционна банка,
за изпълнение на проект за „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация
на 100 Mbit/s оптична мрежа …” с ръководител доц. д-р Ангел Тошков;
36. Копие на Служебна бележка № 246-4/03.01.2012 г. за внедрен в поделения на
Първа инвестиционна банка софтуерна система разработена по технология
„Виртуално работно място” от доц. д-р Ангел Тошков;
37. Копие на справка изготвена от Декана на ЦИТН проф. Д. Юдов със списък
на защитилите дипломанти с ръководител доц. д-р Ангел Тошков за периода
2006-2011 г. с дата на изготвяне 11.012012г.;
38. Копие на Сертификат от 03.06.2011г. от „Варшавска академия по
мениджмънт”, Варшава за изнесени лекции доц. д-р Ангел Тошков по програма
Еразъм;
39. Копие на Сертификат от 31.05.2010 г. от „Университет Сан Джордж” ,
Сарагоса, Испания за изнесени лекции доц. д-р Ангел Тошков по програма
Еразъм;
40. Копие на Удостоверение № 469/16.02.2005 от ген.директор на РУД-Бургас,
БТК-ЕАД за разработки по различни теми с научно-приложен характер за
нуждите на БТК в периода 2000-2004 г. от доц. д-р Ангел Тошков;
41. Копие на Служебна бележка № 92-00-077/24.03.2005 от Управител на
Елкабел – АД инж. Д. Паскалев за участие на доц. Ангел Тошков в 10 научнотехнически разработки и 6 научно технически конференции във връзка с
изпълнението на тези проекти;
42. Копие на Служебна бележка № 1859/31/03.2005 г. от Директор КК на
„ЕМКА” – Севлиево за участие на доц. Ангел Тошков в 2 научно-технически
разработки за проектиране, разработка и измерване на параметрите на оптични
кабели;
43. Копие на Справка от 12.01.2012г., изготвена от Декана на ЦИТН към БСУ
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проф. д-р Д. Юдов за учебните програми съставени от доц. Ангел Тошков;
44. Копие на 9 броя учебни програми съставени от доц. д-р Ангел Тошков,
заверени от Декана на ЦИТН при БСУ проф. д-р Д. Юдов;
45. Списък на лабораториите, които е създал и ръководи доц. Ангел Тошков,
заверен и подписан на 12.01.2012г. от Декана на ЦИТН към БСУ проф. д-р Д.
Юдов;
46. Копие на Служебна бележка от 10.12.2012, заверена от управителя на фирма
„Арготроник” инж. Ангел Апостолов в уверение на това, че през периода 20002012 г. фирмата е внедрявала и използва към момента специализиран софтуер –
„Система за работа с повишена сигурност по технология- Виртуално работно
място” разработена от доц. Ангел Тошков;
47. Списък на научните консултанти към ЦИТН, подготвили студенти за участие
в СНТ-2011, подписано и заверено на 17 Март 2011 г. от Декана на ЦИТН към
БСУ проф. д-р Д. Юдов;
48. Копие на заповед на УМО № 75/12.11.2011г. от Ректора на БСУ проф. д-р В.
Янков за провеждане на курс за „Изграждане на оптични мрежи” с ръководител
доц. д-р Ангел Тошков;
49. Копие на титулната страница на Cisco Academy ”Burgas Free University”, с
регистрацията на доц. Ангел Тошков като Academy Equipment Manager;
50. Копие на писмо от НАОА № 1376/17.12.2009г. до Президента на БСУ,
препратено до доц. Ангел Тошков, като участник в екипа по акредитация на
направление 5.3 „ Комуникационна и компютърна техника” в БСУ-Бургас;
52. Трудове – 51 броя;
53. Абстракти на научни трудове – 51 броя;
54. Кратка информационна справка за кандидата;
55. Копие на Закон за развитие на академичния състав в Република България;
56. Копие на Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния
състав в Република България;
57. Копие на Правилник за развитие на академичния състав в Бургаския свободен
университет, утвърден от Президента на БСУ – проф. д-р П. Чобанов на
28.10.2011г.
59. Копие на Приложение №3 към „Правилник за развитие на академичния
състав в Бургаския свободен университет” касаещо специфичните изисквания на
ЦИТН към БСУ за заемане на академичната длъжност „Професор” в ЦИТН на
БСУ, утвърден от Президента на БСУ – проф. д-р П. Чобанов на 28.10.2011г.;
60. Таблица за съответствие, подписана от доц. Ангел Тошков, с изискванията
към кандидата за заемане на академичната длъжност „Професор” в ЦИТН на
БСУ, Бургас.
61. Компакт диск с материали по конкурса.
Според Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗ), Правилника за развитие на
академичния състав в Бургаския свободен университет и специфичните изисквания на
ЦИТН към БСУ за заемане на академичната длъжност „Професор”, кандидатите за заемане
на академичната длъжност „професор” трябва да отговарят на следните изисквания – чл.
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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 или не по-малко от пет години;
3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания […], които да не повтарят
представените за 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,
които се оценяват по съвкупност. […]
Съгласно чл. 29б(2), при равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и
общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели
[...]:
1. свързани с учебната дейност: а); б); в).
2. свързани с научноизследователската дейност: а); б); в).
Доц. д-р Ангел Тошков изпълнява изискването на чл. 29(1)1 от ЗРАСРБ, тъй като
му е присъдена от ВАК научната степен „Доктор”, което той удостоверява с копие на
диплома № 24914 от 28.08.1997г., гр. София, протокол 05, № 10/09.06.
Доц. д-р Ангел Тошков отговаря и на чл. 29(1)2 от ЗРАСРБ, тъй като с решение на
ВАК от 2006 г. му е дадено научното звание „доцент”, което той удостоверява с копие на
свидетелството за научно звание „Доцент” № 23423/03.02.2006 от ВАК-София, с
предложение на комисия 05, протокол № 15/21.11.2005г. Доц. д-р А. Тошков има общ
трудов стаж 27 години, 07 месеца и 20 дни от които според „Служебна бележка”
подписана от ректора на БСУ проф. д-р В. Янков, 8 години 10 месеца и 22 дни
педагогически стаж в БСУ към дата 12.01.2012г.
Доц. доц. д-р А. Тошков е представил следната монография:
А. Тошков. Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна”, Изд. „Онгъл”, Варна, 2011, ISBN: 978-954-8279-62-8.
Монографията е в обем от 158 стр., литература 31 позиции, от които 6 са на автора и с една
публикация, № 42, участва в конкурса.
Доц. д-р А. Тошков отговаря и на чл. 29(1)4 от ЗРАСРБ с представени общо 51
публикации в „списък на научните трудове за участие в конкурса”, които разпределя така:
1. Монография (№ 1);
2. Рецензирани публикации в списания и други периодични издания (№№ 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14);
3. Публикации в национални и международни форуми (№№ 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20
,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42,
43, 44);
4. Издадени учебници (№№ 45, 46, 47);
5. Електронни лекционни курсове и учебници, публикувани в Интернет (№№ 48,
49, 50, 51);
Представените 51 труда могат да бъдат класифицирани по различни критерии така:
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1. 1 публикация е определена като монография (№ 1);
2. 4 публикации са в списания, издавани у нас (№№ 2, 3, 5, 14);
3. 30 публикации са в научно-тематични поредици, издавани у нас (№№ 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42);
4. 9 публикации са в научно-тематични поредици, издавани в чужбина (№№ 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 44);
5. 3 учебници (№№ 45, 46, 47);
6. 4 електронни учебници в Интернет (№№ 48, 40, 50, 51);
7. 14 публикации са на английски език (№№ 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 33,
40, 41, 43, 44);
8. 37 публикации са на български език (№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51);
9. 31 публикации, в това число 4 електронни лекционни курса и учебника, са
написани самостоятелно (№№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51).
Представените по конкурса публикации, без електронните учебници, публикувани в
Интернет, за които не е посочена година на публикуване, се разпределят във времето така:
Години
Брой

2006
10

2007
6

2008
5

2009
9

2010
6

2011
15

Разпределението на 51 публикации по години категорично доказва, че всичките са
след научното звание „доцент” (21.11.2005 г.). Всичките 51 публикации не повтарят тези,
които са представени за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за
заемане на академичната длъжност „доцент”.
Доцент А. Тошков е участвал с 30 доклада на международни и национални
научни форуми. Някои от международните конференции са:
1. INSODE 2011, Bahcesehir university, September, 2011, Istanbul – Turkey,
2. GEBA 2011, Аlexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, October 2011;
3. ICERI2011, Madrid, 14-16 November 2011, Spain, Madrid
4. TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, May
2006.
Анализът на представения „Списък на забелязаните цитирания” на публикации и
учебници показва, че са посочени общо 40 цитирания на 35 публикации. От настоящия
конкурс са 31 публикации с 34 цитирания, които всички са от 2011 г. от български автори.
От представената справка за пълната научна продукция на доц. д-р А. Тошков,
(Приложение № 4 по описа на представената ми документация) се вижда, че има 103
публикации и научни съобщения, 23 участия в проекти, от които 10 с международно
участие, 10 разработки с научни съобщения към тях, на 8 от които доц. А. Тошков е бил
ръководител.
Приносите на доц. д-р А. Тошков, като се допусне равностойно участие в колективните трудове, накратко могат да се систематизират така:
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1. В областта на оптичните комуникации предложена е методология на проектиране на нови конвенционални и оптични кабелни изделия и анализ на
влиянието на конструктивните параметри, параметрите на материалите и
технологията на производство на конвенционални и оптични кабелни изделия
върху техните изходни (експлоатационни) параметри (№№ 1, 14, 15, 22, 23,
26, 40, 41, 44);
2. В областта на измерванията са извършени изследвания в областта на
използването на оптичните влакна за измерване на физични величини и
приложението им за разпределени измервания в честотната и времевата
област (№№ 10, 11, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38), както и изследване влиянието
на електромагнитните излъчвания върху човека чрез провеждане на различни
видове измервания на параметри на електромагнитните нейонизиращи полета
(№№ 30, 31, 32);
3. Анализирани са проблемите на управлението на учебната дейност, на управлението качеството на обучение във висшите учебни заведения, приема в частните висшисти учебни заведения, връзката между средното и висшето образование, анализът на влиянието на глобализацията, финансовата, демографската
и икономическата криза върху висшето образование и др. (№№ 1, 4, 16, 17, 18,
19, 29);
4. Извършени са изследвания и по широк кръг приложни проблеми по развитието
на конвенционални и оптични комуникационни мрежи (№№ 8, 9, 12, 13, 45,
47), както и по проектиране и изграждане на развойни и симулационни
системи в електрониката и електротехниката. (№№ 2, 3, 5, 6);
Доц. д-р А. Тошков успешно ръководи и участва в проекти. Според
представената справка, за периода след хабилитация ( от 2006 до 2011 г.) той е:
1. Ръководител на 6 проекта:


Интернет базирана електронна система за електронни списания,
Вътрешно-университетски, БСУ-Бургас, 05.01.2011 – 30.11.2011;



Разработка на периферни устройства управлявани
програмируема
логика,
Вътрешно-университетски,
11.12..2008 – 15.11.2009;



Разработка на програматор на схеми с програмируема логика, Вътрешноуниверситетски, БСУ-Бургас, 10.12.2007 – 31.10.2008;



Изграждане на директна ATM връзка и реализация на изнесени
телефонни постове на учрежденска телефонна централа в отдалечен
офис на ПИБ-АД Клон Бургас, Външно възлагане;



Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 100 Мbit/s оптична
линия за предаване на данни между офиси на ПИБ-АД Клон Бургас,
Външно възлагане.;



Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 1,25 Gbit/s
оптична мрежа с кръгова топология за предаване на данни между офиси
на ПИБ-АД Клон Бургас, Външно възлагане.

от схеми с
БСУ-Бургас,

2. Член на колектива на следните 4 проекта:


Интернет базирана електронна система за електронни конференции,
Вътрешно-университетски, БСУ-Бургас, 05.01.2011 – 30.11.2011;



e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs, LLP – KA 3,
EACEA, 2010-2013
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Teaching maths trough innovative learning approach and content – TALETE,
LLP – COMENIUS , EACEA, 2011-2013



Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в
предприятията от Югоизточен регион, Национален, ИАНМСП, 20122014;

Учебно-педагогическата дейност на доц. д-р А. Тошков започва в Бургаския
свободен университет от 2002 г. като асистент и като доцент от 2006 г. Списъкът от лекционните курсове на доц. д-р А. Тошков включва 16 дисциплини („Справка за аудиторна
заетост” по описа на представените документи), по които той е водил занятия в периода
2006 – 2011 г. в бакалавърски и магистърски курсове. Основните дисциплини, които доц.
А. Тошков води са:
1. В бакалавърски курс


Измерване в електротехниката и електрониката;



Оптични комуникации;



Компютърни мрежи и комуникации;



Въведение в компютърната техника;

2. В магистърски курс


Устройства и системи в оптичните комуникации;



Телекомуникационни мрежи и оптични комуникации;



Възобновяема енергия, вятърни генератори и др.;



Телекомуникационни преносни системи;



Проектиране и анализ на съвременни преносни системи;



Съдебни
инженерно-технически
престъпления;



Експертно изследване
престъпления,

експертизи

при

компютърни

на програмни средства при компютърни

които са четени пред бакалаври и магистри от различни специалности в Центъра по
информатика и технически науки на БСУ, Бургас
Бил е ръководител на 26 дипломни работи, на 16 дипломни работи на магистри
и на 10 бакалаври. Рецензирал е 3 книги на преподаватели от различни ВУЗ.
След датата на хабилитация е издал е 3 учебника, които са самостоятелно
написани.
Разработил е 4 електронни лекционни курса и учебника по дисциплини,
преподавани от него в БСУ, които учебници са достъпни на съответни Web-адреси.
По проблемите на обучението са изнесени и 6 доклада на конференции (№№ 4, 16,
17, 18, 19, 29 ), от които 4 на конференции в чужбина (16, 17, 18, 19).
Доц. д-р А. Тошков е заемал различни ръководни длъжности в структурите на
Бургаски свободен университет като: заместник-декан на ЦИТН–БСУ (от 03.2007 г.);
председател на дружество по „Комуникационна и компютърна техника” към ФНТС. (от
14.12.2005 г.); Член на управителният съвет на СЕЕС към ФНТС (22.06.2007– 25.06.2010
г.), Член на ITU-T, Technical staff за България от квотата на Commuications Regulation
Commision (CRC) (от 03.04.2009 г.).
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