
Р Е Ц Е Н З И Я
ОТ

Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев -  ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ -  Варна 
на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор “ по професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ 
научна специалност „Управление на кораба и корабоплаване“, обявен в ДВ бр. 
100/16.12.2016г. на кандидата: к.д.п. доц. д-р. Благовест Чанев Белев от катедра 
“Корабоводене“ при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от 
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ (ДВ бр. 100/16.12.2016г.)за нуждите на катедра „Корабоводене“ 
и в съответствие с „Изисквания към рецензиите по конкурси за заемане на академична 
длъжност „професор“ -  Приложение №5. Представените по конкурса документи 
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на Приложение №7 от 
изискванията на ВВМУ.

До участие в конкурса е допуснат един кандидат -  к.д.п доц. д-р Благовест Чанев 
Белев от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

I. Общо представяне на получените материали.

Доц. д-р Белев е представил документи за участие в конкурса както следва : 
общ списък от 61 публикации

- По дисертационен труд -  6
- По конкурса за доцент -  29

По конкурса за професор -  26 , в това число 1 монография , 11 научни статии , 10 
научни доклада и 4 учебника.

От приетите за рецензиране научни трудове 7 са самостоятелни (6 статии и 1 
доклад). Шест от статиите са отпечатани в чуждестранни списания, а четири от 
докладите са били представени на научни форуми в чужбина.

Към тази част от рецензията си отбелязвам, че приемам представените ми трудове 
за рецензиране , като отбелязвам , че пет от тях са рецензирани при отпечатването си и 
аз приемам тези рецензии .

II. Данни за кандидата.

Кандидатът за участие в конкурса доц. д-р Благовест Чанев Белев е роден на 
09.10.1963г. Средното си образование е завърщил през 1982г. в Техникум по 
механотехника -  Варна, а висщето си образование по специалност „Корабоводене“ за 
ВМС през 1987 -  във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. През 2001 г. е защитил дисертация на 
тема „Алтернативно използване на системите за автоматична радиолокационна 
прокрадка за осигуряване на безопасността на корабоводенето“. Работил е през периода 
1987 -  1991г. като щурман на фрегатата във ВМС. От 1999г. до 2005г. е работил като 
вахтен офицер и старщи помощник капитан във фирмите „Аренкил“, Германия, и 
„Ахилеос“- България. От 2005г. до 2007г. е работил като хоноруван преподавател и 
заместник директор в БМКЦ -  Варна. От 2005 г. до сега е доцент в катедра 
„Корабоводене“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, а през периода 2011-2016г. е зам. декан на



факултет „Навигационен“. Член е на Академичния съвет и Общото събрание на ВВМУ 
и е научен секретар и член на факултетния съвет на факултет „Навигационен“. 
Притежава сертификати за морска компетентност -  Капитан далечно плаване на кораб 
над 3000 БТ, за вътрешен одитор по ISM Code, за девиатор и за вътрешен одитор на 
системи за управление на качеството.

III. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 
дейност на кандидата.

Наукометричната характеристика на продукцията включва следните групи:
• Монография с обем от 213 стр.;
• Научни статии 11 бр. от които 6 са отпечатани в чужбина, а общо 6 са 

самостоятелни;
• Научни доклади 10 бр. от които 4 бр. са докладвани в чужбина, а 1 бр. е 

самостоятелен;
• Учебници 4 бр., от които 3 самостоятелни, а 2 са електронни издания.

Представената ми продукция отговаря на количествените изисквания за 
придобиване на научното звание „професор“, съобразно Правилника за условията и реда, 
определен от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Научната и преподавателска дейност на доц.Белев е насочена към решаването на 
важни проблеми в основните области и направления на морския транспорт и 
подготовката на кадри:

Планиране и управление на корабните рейсове при спазване на общи и енергийни 
критерии: 47.1, 49.3, 50.4, и съществени части от монографията.

- Използване на методите на теорията на информацията и рисковия анализ за 
управление на различни процеси от експлоатацията на кораба и информационния 
обмен в системата „кораб-корабособственик“:37.2, 38.3, 40.5, 42.1, 56.5, 57.6,

- Анализ на техническото състояние на кораба в условията на външни хидрологични 
и метеорологични въздействия и предлагане на съвременни технически решения за 
повишаване на общата и енергийната ефективност: 36.1,44.3, 45.1 и две съществени 
части от монографичния труд.

- Обучение на корабните офицери в различни етапи от подготовката им 
(университетска, практическа, следдипломна) и по различни аспекти: 41.6, 48.2, 
51.5,43.2, 52.1,53.2, 54.1,55.4

IV. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата: преподавателска 
и методична дейност, обучение на студенти, специализанти и докторанти. 
Общият преподавателски стаж на доц. д-р Белев е повече от 25 години.

От приложената справка се вижда, че доц. Белев е водил занятия (лекции и 
упражнения) със студенти ОКС Бакалавър по дисциплините Навигация, Теория на 
маневрирането. Търсене и спасяване на море, Навигационно осигуряване. Метеорология 
и Океанология, Корабоводене в сложни условия. Навигационни определяния .

Без да описвам с подробности натоварването му отбелязвам , че то надхвърля 
многократно изискванията за обявяването на конкурса за професор по обявената 
специалност.

Тук отбелязвам и четирите учебни пособия, които са рецензирани и въведени в 
учебния процес на студентите и специализантите. По своето съдържание те покриват в 
немалка степен учебния материал на дисциплините, по които доц. д-р Белев е основен 
преподавател.



От представената справка, приложените заповеди на началника на ВВМУ и 
дипломите за научна степен „Доктор“ се вижда, че доц. д-р Белев е бил ръководител на 
двама успешно защитили докторанти. В момента ръководи трима докторанта, а двама 
са отчислени с право на защита. Бил е ръководител на над 20 дипломанта от магистърска 
степен.

Това е доказателство , че учебната дейност на доц. д-р Белев отговаря напълно 
на изискванията за придобиване на длъжност „професор“.

V. Основни научни и научно-приложни приноси.

Приемам начина на самооценка на приносите в представената научна продукция, 
което е отразено в „Справка за приносите“. По мое мнение приложената справка за 
приносите е балансирана и без излишни претенции.

Оценката на приносите, съгласно изискванията ще направя в две части: за 
монографията и за трудовете представени за рецензиране.

А. Приноси в монографичния труд „Управление на енергийната ефективност на 
корабите“

А. 1. Доказване с нови средства на съществено нови страни на вече съществуващи 
научни области, проблеми и теории.

Областта на приложение, за което става дума, е енергетичното стопанство на 
кораба. Новостите в теоретичен аспект се търсят в обединяването на икономическия 
ефект (разход на гориво) и екологичния резултат (намаление на количеството на 
парниковите газове).

Като специалист, работещ в областта на организацията и управлението на флота, 
мога да потвърдя, че тези въпроси са изяснени ясно и системно в монографичния труд.

А.2. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване и доказване на нови 
и потвърдителни факти.

А.2.1. Системен подход и технология при изграждане на план за преход на кораба 
между две точки.

А.2.2. Оценка на климата на Земята и възможностите на световното 
корабоплаване за намаляване на парниковите емиеии.

А.2.3. Създаден е линеен алгоритъм за оптималност на маршрутите на плаване 
при наличие на навигационни опасности.

А.З. Приноси за внедряване.

A.3.1. Системно представяне на най-новите технически средства и на техните 
възможности за бъдещо внедряване.

B. Приноси в  трудовете, представени за рецензиране.

В.1. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване и доказване на нови
и потвъргштелни факти.



в. 1.1. Планиране, управление и контрол на корабните рейсове при спазване на 
общи и енергийни критерии: 47,49,50 и части от монографията (Гл.П и Гл.Ш).

В. 1.2. Основни функции и дейности на корабния управляващ комплекс с помощта 
на информационни методи и рисков анализ:38,39,40,42,56,57.

В. 1.3. Оценка на състоянието на системата „корпус-винт-двигател-средства за 
управление при сложни и опасни условия на плаване“. 36,44,45 и части от 
монографичния труд (Т 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4).

В.2. Научно-приложни приноси с методичен и педагогически характер.
Разработване на нови методи за обучение на морските офицери (практическо, 

дистанционно, учене през целия живот) по различни тематични направления (екология, 
навигационни стандарти, икономия на енергия) и на критерии за подбор на управленски 
кадри: 41,43,48,51,52,53,54,55.

VI. Значимост на приносите за науката и практиката.
Приносите на доц. д-р Белев за морската наука и практика се потвърждават от 

приложените референции от Агенция „Морска администрация“ и Бон Марин Холдинг 
АД. Приложена е справка за участието му като ръководител и експерт на седем 
международни и три национални научно-изследователски проекти.

Образователната значимост на приносите се потвърждава от факта, че е бил 
научен ръководител на двама успешно защитили докторанта, а в момента ръководи още 
трима. Всички те работят по теми, отговарящи на направлението на конкурса.

Приемам и оценявам положително личните приноси на претендента както следва 
и в посока на :

1. Седем от представените трудове са самостоятелни. Останалите са в съавторство 
преди всичко с членовете на научния колектив, с които той работи (от страната и 
чужбина) в момента и с ръководените от него докторанти. В тематично отнощение 
представената за участие в конкурса научна продукция съществено се отличава от 
трудовете по дисертацията и от материалите по първата хабилитация.

-2. Нови методи за използване на ECD1S за навигация.
-3. Действия на корабоводителя за по-добра енергийна ефективност.
Считам , че основните приносни елементи в материалите за участие в конкурса са 

лично дело на доц. Белев.

VII. Критични бележки и препоръки.
Критичните ми бележки се отнасят към :
1. Част от техническите термини.
2. Броя на цитиранията и по-конкретно тези в чужди издания.
Препоръчвам на доц.Белев да обърне специално внимание на бъдещата си

публикационна дейност , като се ориентира към реферирани списания и вземе по- 
сериозни мерки за увеличаване броя на цитиранията на публикуваните от него трудове.

Заключение:
Оценката ми за представените материали за участие в конкурса е положителна. 
Като се запознах с представените по конкурса документи и научи трудове и 

анализирах значимостта им и съдържащите се в тях научни, научно-приложни, 
внедрителски и образователни приноси, давам своята положителна оценка и 
препоръчвам на научното жури да предложи на ръководството на ВВМУ“Н.Й.



Вапцаров“ да избере к.д.п. доц. д-р Благовест Чанев Белев за 
професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и 
специалност „Управление на кораби и корабоплаване“

ПРОФЕСОР в
научна

31.03.2017 
Гр. Варна

Рецензент: 
/проф. д-р .имитракиев/


