
ВИСШЕ ВОЕНОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „И. И. ВАПЦАРОВ“

Р Е Ц Е Н З И Я  

от доцент д-р инж. Иван Младенов Йорданов

на научните трудове на доцент д-р Благовест Чанев Белев, к.д.п., 
представени по конкурса за заемане на академичната длъжност 
„Професор“ в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“, 
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, в област на висше образование „Технически 
науки“, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и 
авиация“, научна специалност „Управление на кораби и корабоводене“, 
учебни дисциплини „Навигация“, „Работа в екип на мостика“, 
„Метеорология и океанография, търсене и спасяване на море“, „Въведение 
в шипинга“ и „Корабно агентиране и чартиране и процедури и регламенти 
във водния транспорт“, обявен в Държавен вестник бр. 100 от 16.12.2016 г.

1. Публикации на кандидата, приети за оценка и рецензиране
Представеният от кандидата списък на трудовете по конкурса напълно 

съответства на изискванията на Правилника за условията и реда за заемане 
на академични длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. Той съдържа общо 
26 заглавия (без представените за защита на дисертационен труд за 
получаване на образователна и научна степен „доктор“ и за заемане на 
академичната длъжност „доцент“). Трудовете са разпределени в следните 
групи:
- Монография -  1 брой (46.1), от 213 страници;
- Научни статии у нас и в чужбина -  11 броя;
- Научни доклади на национални и международни форуми -  10 броя;
- Учебници и учебни пом агала-4  броя (58.1, 59.2., 60.3, 61.4).

Оценявам, че заявените за рецензиране публикации като количество и
структура за напълно достатъчни за участие в конкуса за академичната 
длъжност «професор». Приемам за рецензиране всичките 26 труда със 
заявен приносен характер.

Специално бих изтъкнал, че по своята обща насоченост, тематика и 
съдържание представените по конкурса трудове се явяват продължение и 
развитие на предшестващата научна продукция на кандидата (35 труда). В 
този смисъл несъмнено достойнство на творческата и професионална 
дейност на доц. Белев е фокусирането върху конкретен кръг значими и 
важни проблеми на съвременното корабоплаване -  управление на кораба и



навигационно осигуряване в интерес на безопасността му, 
предотвратяване и реакции при аварии, търсене и спасяване на море, 
експлоатационната ефективност и постигане на адекватно качество на 
подготовката на корабоводителите и други специалисти от ВМС и 
морската индустрия.
2. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 

приложната дейност на кандидата
2.1. Научни области и направления в творчеството на кандидата

Изследователските интереси на кандидата са устойчиво насочени към 
разработване на актуални теоретични и приложни проблеми, обхващащи 
следните области и професионални направления:
а.) Област 5 „Технически науки“, професионално направление 5.5. 
„Транспорт, корабоплаване и авиация“

Всички трудове на кандидата, в по-широк или по-тесен аспект, са в това 
направление. Резултатите могат да се обединят в следните по-важни групи:
• Усъвършенстването на управлението на кораба при плаване и в 

пристанище като обект в система за взаимодействие с околната среда и 
като обособена вътрешна среда - в интерес на безопасността.

• Усъвършенстване на методите и средствата за навигационно 
осигуряване на безопасност на плаването, в т.ч. подобряване на 
информационното осигуряване за предотвратяване на аварийни 
ситуации.

• Опазване на морската среда, риск и реагиране на аварии, търсене и 
спасяване в море.

• Повишаване на експлоатационната ефективност на гражданските 
кораби в технически и организационен план.

• По-нататъшно изясняване на мястото и ролята на човешкия фактор, вкл. 
работата в екип, като субект на управлението в посочените до тук 
професионални дейности.

б.) Област 1. „Педагогически науки“, професионално направление 1.1. 
„Теория и управление на образованието“
Това е част от трудовете, насочени към усъвършенстване на теоретичното 
и практическо обучение на морски кадри от управленско ниво (41.6, 43.2, 
48.2., 52.1,53.2, 54.3, 55.4).
в.) Област 9.1 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 
„Военно дело“
Един труд (59.2), третиращ проблема за навигационното осигуряване на 
отбраната на морските комуникации от военноморските сили.
Анализът на приносите на кандидата по посочените до тук направления е 
представен в т. 4 и т.5 на рецензията.
2.2. Кратка характеристика на кандидата



Добре познавам кандидата от годините му на обучение като курсант 
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Още тогава той се открояваше със своя 
интелект и способности за професионално развитие и усъвършенстване. В 
последствие сме имали множество професионални контакти, основно в 
областта на образованието и науката. През периода на своята 
професионална кариера до сега той се утвърди като висококомпетентен и 
авторитетен навигационен офицер от ВМС, заемал отговорни длъжности 
по специалността -  щурман на фрегата, дивизионен щурман. Аналогично е 
мнението ми за постигнатите от него резултати като преподавател и 
научен работник (от 1991 г. до сега, като доцент -  от 2005 г) - основно във 
ВВМУ, а също в Техническия университет-Варна, в Българския морски 
квалификационен център (БМКЦ)-Варна и Морския университет -  
Констанца, Румъния. В тях той е водил лекции и упражнения в редица 
курсове от специалността. Има успешно защитена дисертация за „Доктор“ 
и научно звание „Доцент“. Заемал е и отговорни длъжности в 
ръководството и организацията на учебния процес (Заместник-директор на 
БМКЦ, Заместник-декан, ръководител на програмен съвет във ВВМУ).

Наред с това е утвърден специалист със солиден стаж в 
практическата сфера на гражданското корабоплаване, експлоатацията на 
флота и офшорната дейност, със съответна квалификация и компетенции, 
В1СЛ. на капитан далечно плаване. Активно работи и като консултант на ИА 
„Морска администрация“, от която е представена положителна 
референция. Член е на престижното дружество от бранша на морската 
индустрия „The Society of Consulting Marine Engineers and Ship Surveyors“, 
London, което доказва и международното му признание като морски 
специалист.

Владее английски и руски език.
Висотата на теоретичната и практическата му подготовка и 

натрупаният ценен опит в корабоводенето и шипинга са вън от всякакво 
съмнение и го правят особено подходящ за заемане на длъжността 
„Професор“ по професионалното направление, предмет на конкурса.
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност и на кандидата

Педагогическата подготовка на кандидата е висока, водените от него 
лекции и упражнения са на високо научно и методическо ниво. Отзивите за 
това от колегите и обучаваните са изцяло положителни. Авторитетен, 
опитен и търсен лектор с възможности за провеждане на качествено 
обучение по широк спектър дисциплини на професионалното направление.

Тук наново бих изтъкнал комплексността на подготовката му, което го 
прави особено ценен в обучението на морски специалисти. За това говори 
и голямата му, понякога надхвърляща нормативите, учебна натовареност в 
различни учебни заведения, главно във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.



Научното и методическото равнище на разработените от кандидата 
учебници и учебно-методически помагала, включително такива за 
електронно обучение, също е високо. По актуалност, тематика, структура и 
съдържание те удовлетворяват изискванията на конкурса.

Оценявам като много добра и дейността на кандидата по отношение на 
подготовката на млади учени и за популяризиране на науката. Ръководил е 
двама успешно защитили дисертация докторанти, един от тях -  
чуждестранен. Към момента има още пет докторанта, от тях: двама 
отчислени с право на защита, един от тях - чуждестранен; трима -  
асистенти в катедра „Корабоводене“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Член е на 
научния борд на изданието на Морския университет -  Констанца Journal of 
Marine Technology and Environment.
4. Основни научни и научно-приложни приноси

Оценявам, че всички те са в полето на важните съвременни проблеми на 
осигуряването и подобряването на навигационната безопасност, 
експлоатационната ефективност на кораба и усъвършенстването на 
подготовката на корабоводителите от ръководно и управленско ниво.

Приносите в представените за рецензиране научни трудове могат да 
бъдат систематизирани в следните основни групи:
4.1. Приноси с елементи от научен характер

Считам, че те са съсредоточени основно в монографията му 
„Управление на енергийната ефективност на корабите“ (46.1.), както и в 
още 8 броя публикации (36.1, 37.2, 42.1, 44.3, 47.1, 50.4, 56.5 и 57.6). 
Приносите от тази група отнасям към следните подгрупи:
• Доказване с нови средства на съществени нови страни на вече 

еъществуващи научни проблеми и теории
- В монографичния труд (46.1) е разработен нов подход за оценка и 

управление на корабната енергийна ефективност -  проблем, 
изключително актуален и значим за съвременното корабоплаване. В 
основата му са заложени предложената интегрирана оценка на 
възможните приложими методи и средства за повишаване на 
ефективността, в конструктивен, технически и оперативен план. Новост 
е и първото по рода си обобщение на опита от използването на 
алтернативни енергийни източници в корабоплаването;

- Предложеният адаптивен подход при разработването на модели и 
сценарии на навигационни аварии в морската транспортна система 
(57.6) -  в интерес на безопасността на корабоплаването;

- Извършените анализ и обобщена оценка на възможностите на 
стандартите на морски електронни карти с цел изработване на векторно 
електронно картно фолио на базата на надеждностни критерии (50.4), 
също разработка -  елемент от съвременните технологии за осигуряване 
на безопасност и експлоатационна ефективност на кораба;



• Създаване на нови методи, класификации, конструкции и 
технологии за осигуряване на навигационна безопасност и 
експлоатационна ефективност на кораба

- Разработената в монографията (46.1), на основата на системен анализ и 
метода на линейното програмиране, нова методология за изготвяне на 
план на прехода на кораб като важна оперативна мярка за повишаване 
на енергийната ефективност на кораба;

- Разработената инженерно-икономическа система за определяне на най- 
ниската експлоатационна скорост на кораба (7.1) — също като 
инструмент за подобряване на енергийната ефективност на кораба;

- Извършеният математически анализ на информационния поток към 
корабния мостик и предложеният на тази основа алгоритъм за оценка на 
потока и на възможността за определяне на ентропията „кораб- 
навигационна опасност“ (37.2, 56.5);

- Други приноси от научен характер в интерес на безопасността на кораба 
са: разработеният, в съавторство, критерий за оценка на 
параметричното бордово клатене на кораба на базата на началната му 
устойчивост и на хидростатичните му характеристики, като прогнозен 
оценъчен инструмент преди започване на плаване (36.1); предложеният 
алгоритъм за многокритериална оценка на въздействието на вълнението 
върху вързалните въжета на танкер на офшорен терминал и 
потенциалната опасност от засядане (42.1); Разработената методика за 
оценка на състоянието на заседнал кораб по косвени признаци и за 
самостоятелно снемане при засядане (44.3).

4.2. Приноси с приложно-научен характер
В преобладаващата си част тези приноси се изразяват в получени нови и
потвърдителни факти. Към трудовете с такъв характер отнасям:
- Получените факти за състоянието на климата на Земята, корелацията 

на световното корабоплаване с парниковите емисии и възможностите за 
намаляването им. Респективно предложеният в монографията (46.1) 
модел на план за управление на енергийната ефективност на кораба;

- Методиката за количествена оценка от вахтения офицер на опасността 
от параметрично бордово клатене при плаване на базата на началната 
устойчивост на кораба в пристанище (36.1);

- Направените разработки за усъвършенстване на тренажорното обучение 
на плавателен състав: статистичен модел за оценка на възможностите 
на морските тренажори в аспект перспективи за използване в 
подготовката на морски кадри (52.1); Методика и процедури за оценка 
на ефективността на подготовката на морски кадри и използването на 
тренажорното обучение за изграждане на лидерски умения (54.3);



- Разработената система за оценка на безопасността на работа на борда на 
базата на отворени и затворени модели на взаимодействие между 
елементите на системата (53.2).

4.3. Приноси за усъвършенстване на съдържанието и методиката на 
обучение
Приносите в тази група са предимно от методическо и приложно 

естество. Тук причислявам трудовете 58.1, 59.2, 60.3 и 61.4 -  3 
самостоятелни учебника, един от тях в електронно издание за 
дистанционно обучение, едно учебно-методическо помагало, в съавторство 
с още един автор. Посочените трудове са естествено продължение на 
предишните публикации на кандидата, с което в тяхното единство се 
осигуряват необходимите възможности за осигуряване на обучението по 
учебните дисциплини, предмет на конкурса. По количество, структура и 
съдържание тези публикации напълно удовлетворяват изискванията на 
конкурса.
5. Значимост на приносите за науката и практиката

Оценявам приносите на доц. Белев като актуални и достатъчно значими 
за науката, за което, освен всичко друго, изложено до тук еднозначно 
говорят многобройните цитирания - общо 18, в 11 документа, като 10 
цитирания са в чуждестранни издания във Великобритания, Китай, Латвия, 
Румъния и др., включително в авторитетни издания от международно 
значение като Journal of Navigation (Cambridge University Press), European 
Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, сборници 
доклади от международни научни форуми и др.

Като постижение н кандидата ще изтъкна и приложния аспект на 
приносите в следните направления:
- Внедряването им в учебния процес във ВВМУ, ТУ-Варна и центрове за 

квалификация на морски кадри;
- Активното участие на кандидата в изпълнението на международни и 

национални проекти от образователен и приложен за морската 
индустрия характер. Бил е ръководител-координатор за ВВМУ по 
програмата Erasmus (2007-2011г.) и е ръководил още един 
международен проект в интерес на повишаване на трудовата заетост на 
мореплавателите чрез сътрудничество в развитието на компетенции и 
квалификация. Допълнително е участвал като експерт в още 5 
международни проекта, един от тях -  на Европейския съюз. На 
национално равнище е ръководил един проект за организиране и 
провеждане на обучение на капитани помощник-капитани в 
съответствие с изискванията на мждунарднародната морска конвенция 
STCW-78/75 и е участвал като експерт в разработването на още два 
проекта: за оценка на навигационния риск на петролопровод и за



създаване на интегрирана информационна система за осигуряване на 
управлението на бреговата зона;

- Дейността на кандидата като експерт и консултант за разработване на 
национални стандарти и друга нормативна документация, отнасящи се 
до морското образование, положително оценена и потвърдена от 
ръководството на ИА «Морска администрация» на Република България.

6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата
От общо 26 представени за рецензиране публикации 11 са самостоятелно 
дело на кандидата. Останалите са в съавторство: с един съавтор -  7; с 
двама съавтори -  5; с трима съавтори -  2; с петима -  1. Приемам, че в 
трудовете, разработени в съавторство, приносите са разпределени 
равномерно между авторите. Бих изтъкнал, че в своята справка кандидатът 
напълно коректно е заявил тази част от тях, които са негово лично дело. В 
обобщение оценявам, че в преобладаващата си част приносите са дело на 
кандидата. В количествено и качествено отношение те напълно 
удовлетворяват изискванията на конкурса.
7. Критични бележки за рецензираните трудове

Нямам съществени критични бележки. Считам, че по дълбочина на 
изследванията, методическо равнище и точност на резултатите трудовете 
са стойностни и характеризират високата компетентност и творческите 
възможности на кандидата. Анализът на рецензираните трудове и 
цялостната професионална дейност в областта на науката и образовението 
оставят неговата литературна осведоменост извън всякакво съмнение.
Бих му препоръчал:
- В бъдеще да разшири обхвата на тематиката и съдържанието на учебния 
материал в свои учебници и учебно-методически помагала по актуалните 
въпроси на безопасността и ефективността на съвременното 
корабоплаване;
- Да развие по-нататък своя школа за обучение на научно-преподавателски 
състав от следващото поколение във ВВМУ и други висши училища, за 
което считам, че са положени добри основи.
8. Становище по останалите страни на дейността на кандидата

Качествата на кандидата като ръководител и член на научни 
колективи са анализирани в т. 5 на рецензията, а дейността му по 
ръководство на докторанти -  в в т. 3. Имам изцяло положителна оценка на 
качеството на ръководство на докторантите от страна на доц. Белев. Като 
пример ще изтъкна успешната защита на чуждестранния му докторант -  д- 
р Кристан Андрей, к.д.п., чийто дисертационн труд рецензирах. 
Дисертацията му, с дълбочината на разработката и нивото на научните 
резултати, се откроява на фона на други в нашето съвремие, а това от само 
себе си характеризира и способностите на доц. Белев като научен 
ръководител.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постигнатите резултати в научната продукция на доц. Белев в 
научната област, професионално направление и научна специалност, 
предмет на конкурса, изцяло съответстват на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „Професор“. Те са съчетани с високото ниво на 
теоретичната и практическа му подготовка като навигатор и доказаните му 
постижения му на педагог, практикуващ експерт в корабоплаването и 
морския бизнес и ръководител и организатор. На тази основа предлагам 
на уважаемото научно жури доц. Белев да бъде обявен за спечелил 
конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор“ в катедра 
„Корабоводене“ на факултет „Навигационен“, ВВМУ „Н.Й. 
Вапцаров“, област на висше образование „Технически науки“, 
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и 
авиация“, научна специалност „Управление на кораби и 
корабоводене“.

Рецензент:

доц. д-р инж. 

Иван Йорданов


