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1. Обща характериаика на научноизследователската и научноприложна дейност на 
кандидата

В конкурса кандидатът участва с една монография, 11 научни статии (от които 6 
отпечатьни в чужбина, 2 самостоятелни в чужбина, 4 самостоятелни у нас в списания) и 10 
доклада (4 в чужбина, 2 самостоятелни).

Специално внимание заслужава монографичният труд „Управление на енергийната 
ефективност на корабите". Интерес представляват хидродинамичните методи за оптимизация 
дизайна на корабния корпус и винто-рулевата група: приведените примери и направеният 
анализ на известното в областта. Споменати са иновативни методи за използване на т.нар. 
въздушна смазка, въздействие върху аеродинамиката с цел намаляване на въздушното 
съпротивление и др. Описани са някои стари позабравени идеи за използване на 
алтернативни източници на енергия. Интерес представляват математическите модели за 
оптимизация на пътя за преход.

Научноизследователската работа на кандидата е насочена към създаване и 
приложение на нови методи за осигуряване на навигационната безопастност на кораби, 
определяне на оптимални маршрути за плаване, действия при аварийни ситуации. 
Представените публикации съвпадат с темата на конкурска, което ми дава основание да ги 
приема изцяло.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

За педагогическата подготовка и дейност на кандидата мога да преценя последните два 
момента на представните ми материали:

Представени са 4 броя учебници и учебни помагала, от които 3 са самостоятелни на 
кандидата;
Значителен брой публикации имат образователна насоченост, в които на научно 
обосновано ниво се разглеждат проблеми от обучението и професионалното 
усъвършенстване на кадрите в корабоплаването. Тук бих желал да изтъкна трудовете 
47.1, 48.2, 49.3, 50.4, 51.5, 52.1, 53.2 и др.

Към педагогическата дейност на кандидата трябва да се отнесе воденето на докторанти 
(двама защитили и 5 водени в момента), ръководство на дипломанти (над 20 студента), участие 
в държавни изпитни комисии и др.



3. Основни научни и научно-приложни приноси

Приемам така формулираните приноси от кандидата и поради ограничения обем на 
становището като цяло се въздържам да ги описвам на ново. Имам едно малко смущение 
относно класификацията на приносите -  „научни" или „научно-приложни" са. Последното ми 
се струва по-добре като определение, като се има предвид част на научната област на 
трудовете. Разбира се, това ни най- малко не ги умаловажава като такива.

Кандидатът е предложил списък със съответните документи за 17 цитирания на 11 
труда, като 9 от тях са от чужбина. Участвал е в 7 международни проекта, като на 2 от тях е бил 
ръководител. Като ръководител (1 бр.) и експерт е учствал в 3 национални научни проекта.

За успешно сътрудничество с агенция Морска администрация и БОН Марин холдинг са 
му дадени 2 референции. Член е на редакторския съвет на "Journal of Marine Technology and 
Environment", издавано от морския университет в Констанца- Румъния.

4. Значимост на приносите за науката и практиката

Трудовете на доц. д-р Б. Белев представляват съществени приноси за оценката на 
управление на корабна енергийна ефективност с приложението на метода на системния 
анализ при изготвяне на план за преход. Чрез прилагане на метода на линейно програмиране 
се търси нов оперативен подход за повишаване на енергийната ефективност на корабите. Към 
по-важните приноси трябва да се причислят приложенията на нови методи за осигуряване на 
навигационнатата безопастност на кораби. Спазени са количествените показатели на 
критериите за заемане на акадамичната длъжност „професор".

За признанието, което кандидатът е получил у нас и в чужбина, красноречиво говори 
големият брой цитирания.

5. Препоръка

При бъдещо преиздаване или издаване на нови книги и учебни пособия е необходимо 
да бъдат упоменати съответните рецензенти.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите се в тях 
научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да предложа кандидата 
кдп доц. д-р Благовест Чанев Белев да заеме академичната длъжност „професор" в катедра 
„Корабоводене" по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 
научна специалност „Управление на кораби и корабоводене".
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