








4. Научно-изследователски и научно-приложни приноси на 
кандидата

Научноизследователските и научно-приложните приноси на 
кандидата намират ясно отражение в науката и практиката, като 
съкращават времето за разработването на системи за автоматично 
управление, предназначени за работа на борда на безпилотни летателни 
системи. Приносите в представената документация, са намерили 
отражение в 17 цитирания от други автори, което показва тяхната 
разпознаваемост и значимост за науката и практиката.

5. Критични бележки за представените трудове
Въпреки всички положителни резултати, показани в предоставените 

документи, не може да не се отбележи ниската активност на публикуване в 
международни издания с импакт фактор и импакт ранг, както и малкото 
участия в национални и международни научни и образователни проекти.

Ф

Препоръчвам на кандидата да обърне внимание и да повиши своето 
участие в тези дейности.

6. Заключение
От всичко казано до тук ясно се вижда, че кандидатът - подполковник 

д-р инж. Мартин Миленов Камбушев отговаря на изискванията, 
регламентирани в законите и правилниците, за заемане на конкурсната 
академична длъжност „Доцент“.

7. Оценка на кандидатите
На основание описаното в това становище давам своето 

ПОЛОЖИТЕНО заключение за избора на кандидата и предлагам на 
многоуважаемото научно жури да избере подполковник д-р инж. Мартин 
Миленов Камбушев за заемане на свободната академична длъжност 
„Доцент“ в катедра „Електротехника, автоматика и информационни 
технологии“ на Факултет „Авиационен“ към Висшето военновъздушно 
училище „Георги Бенковски“.

Член на журито и негов председател:
доц. д-р инж  .. /С. Билидеров/

(подпис)

Дата: 18.11.2020г
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