
СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" 
по професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация", 

научна специалност „Управление на кораби и корабоводене", 
обявен в Държавен вестник бр. 100/16.12.2016, 

с кандидат доц. д-р Благовест Чанев Белев

Член на научното жури: доц. д-р инж. Юрий Иванов^ачев

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложна дейност на кандидата

В г конкурса кандидатът участва с монография, 11 научни ста™и, 
отпечатани в списания (от които 6 в чужбина и 5 в България) и 10 научни 
доклада в конференции и сборници с трудове (от които 5 в чужбина и 5 в 
България). Монографичният труд „Управление на енергийната ефективност на 
корабите" разглежда и анализира конструктивните и оперативните мерки за 
подобряване на корабната енергийна ефективност. Акцентът в монографията е 
поставен върху оперативните мерки, т. к. те изцяло зависят от избора на 
капитана и от неговата компетентност и подготовка.

Научноизследователската работа на кандидата е насочена към 
усъвършенстване на методите за търсене и спасяване, безопасното 
разминаване на корабите, работата с електронни навигационни карти и 
системата ECDIS, действия при аварийни ситуации. Представените публикации 
са изцяло в тематиката на конкурса.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Педагогическата дейност на кандидата може да се обобщи в следните 
направления:

- Написване на учебници и учебни пособия. Кандидатът е представил 4 
броя учебници и учебни помагала, от които 3 са самостоятелни, а един е в 
електронен формат. Тематиката им е насочена към усъвършенстване на 
методите за търсене и спасяване и безопасното разминаване на корабите.

- В голям брой научни публикации кандидатът разглежда проблемите на 
обучението по специалността и усъвършенстването на кадрите в 
корабоплаването.

- Кандидатът е ръководител на докторанти - двама са защитили 
докторска степен и 4 ръководи в момента. Единият от защитилите докторанти е 
първият чуждестранен докторант, защитил докторантура в най-новата история 
на ВВМУ „Н. Вапцаров'.

- Кандидатът е ръководител на дипломанти - над 30 студента, ОКС 
„магистър". Той активно участва в държавни изпитни комисии, комисии по 
прием на кандидат-докторанти и др.



3. Основни научни и научно-приложни приноси

Приемам всички формулирани от кандидата приноси, като приноси с 
научно-приложен и приложен характер, като имам предвид научната 
насоченост на трудовете му, ориентирани към научно прилагане на нови 
методи и разработки в различни области на корабоплаването и в обучението на 
корабоводители.

Кандидатът е предложил списък със 17 цитирания на 11 труда, като 11 от 
тях са от чужбина.

Кандидатът е участвал в 7 международни проекта, като на 2 от тях е бил 
ръководител. Участвал е в 2 национални научни проекта.

Кандидатът за активното си професионално сътрудничество с ИА „Морска 
администрация" и „Бон Марин холдинг" е получил 2 референции.

Кандидатът е член на научният борд на научното списание "Journal of 
Marine Technology and Environment", издавано от Морският университет в 
Констанца, Румъния.

4. Значимост на приносите за науката и практиката

Трудрвете на кандидата са насочени основно към управлението на 
енергийната ефективност на корабите. Създаден е алгоритъм за изготвяне на 
план за прехода на кораба чрез прилагане на метода на линейно програмиране. 
Това е нов оперативен подход за повишаване на енергийната ефективност на 
корабите. Научно-приложните приноси в тази насока са със съществена 
значимост за решаването на този много важен проблем на корабоплаването.

Към другите по-важни приноси на кандидата трябва да се причислят още 
предложените нови методи за осигуряване на навигационната б^опасност на 
корабите и разработването и внедряването на нови образователни технологии.

Спазени са количествените показатели на критериите за заемане на 
акадамичната длъжност „професор".

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост и 
съдържащите се в тях научно-приложни и приложни приноси, намирам за 
основателно да предложа кандидата 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".

03.04.2017 г. Член на журито: 
/доц. д-р инж.


