
С Т А Н О В И Щ Е

за конкурс за академичната длъжност „професор” , ДВ, бр. 100/16.12 2016 г, 
с кандидат; кдп доцент д-р Благовест Чанев Белев

за нуждите на катедра ,Дорабоводене” при ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по 
специалността “Управление на кораби и корабоводене”, професионално 
направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

от проф. дтн Тодор Стоилов -  Институт по информационни и 
комуник^ионни технологии -  БАН

Кандидатът за конкурса е завършил Висше военно морско училище 
„Н.Й.Вапцаров” по специалността ,ДСорабоводене за ВМС”. През 2002г. е 
защитил образователната и научна степен ,доктор” по специалността 
02.21.07 ,Двтоматизирани системи за обработка на информацията и 
управление” пред специализиран съвет на ВАК. От 2005 г. е доцент по 
специалност 02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене (навигация”).

За участие в конкурса доц. Белев представя 22 научни публикации, 
4 учебници и учебни помагала, документи, илюстриращи негова 
изследователска и академична активности. Като съществени считам 6 броя 
статии, публикувани в чуждестранното списание „J. of Marine Technology 
and Environment”, издание на морските академии на Литва, Латвия и 
Естония, една монография, статия в годишник на Румънската морска 
академия в Констанца, сборник от задачи за безопасно разминаване на 
кораби. Предстванени са и публикации у нас в списания, известия на 
Съюза на учените във Варна, на морски научни форуми във Варна. 
Представени са и четири броя учебници, два от които са в електронен 
формат.

В документите за конкурса кандидатът представя и списъци за 
участие в проекти, финансирани по Международни програми ( Erasmus). 
Предстаният списък съдържа наименование на проекта и няма данни за 
Финансираща профама и размер на средства. Представен е и списък с 
национадно финансирани проекти, където доц. Белев е ръководител и 
участник. С писма-референции от Агенция ,^У1орска администрация” и от 
холдинг Бон Марин се потвърждават добра професионална дейност на 
кандидата по проблемите на морско образование и експертна работа по 
корабоводене и навигация.

Изследванията на доц. Белев са в областта на управлението на 
кораби и тяхната навигация. Решаваните проблеми в научните публикации 
са; повишаване на енергийната ефективност на кораба при неговата 
експлоатация; разработване на формален модел за създаване на план на



кораб; формализиране на проблема за навигационна безопасност чрез 
оценка на ентропи5гга на получавана и налична информация; количествена 
оценка на устойчивостта на кораба, вследствие на бордово клатене и 
вълнение; количествена оценка на най -ниска експлоатационна скорост на 
кораба. В публикациите кандидатът прилага формален апарат за 
оптимизация от класа на линейно програмиране.

В представените публикации се дефинират и решават и практически 
задачи като: разработване на сценарии за навигационни аварии и вземане 
на мерки за спасяване; оценка на приложимостта на електронни 
навигационни карти; анализиране на фунционалността и областта на 
приложение на морски тренажори. Значителна част от публикациите на 
кандидата са с тематика качество на обучение по морски специалности.

Постиганите резултати се свеждат до разработване на количествени, 
формални модели за оценки на параметри и характеристики при 
експлоатацията на кораби като подемна сила, интензивност на бордово 
клатене, въздействие на вълнението върху швартови въжета.

Оценявам положително научните, научно-приложните изследвания 
на кандидата, които са от областта на управлението на кораби, 
корабоводене и навигация. Като форма на положителна атестация са и 
референтните писма от потребители в договори, където кандидатът има 
участие. Представен е списък с цитирания, който показва, че кандидата е 
„разпознаваем” от академичната и научна общност в областта на 
управление на кораби и корабоводене.

До^. Белев има интензивна преподавателска дейност, както и богат 
опит от миналото. Разработените от него образователни програми за 
бакалвър и магистър се отнасят за специализирани предмети, които имат 
вътрешна сложност; ,Д1авигационни определения”, ,>1етеорология и 
океанография”, ,Дорабоводене в сложни условия” , „Теория на 
маневрирането”. Има защитили двама докторант във ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров” през 2015 и 2017г.

Kafo форма на критична бележка изказвам мнение, че списъкът на 
ръководени и проекти и участия в такива не е информативен и не е добре 
организиран. В изследователската си дейност препоръчвам в на кандидата 
да прилага интензивно формалните методи за моделиране и решаване на 
оптимизационни задачи и при планиране, управление, навигация на кораби 
и морски съдове. Кандидатът има солидна подготвка, която демонстрира в 
публикациите, издавани в чужбина.

Оценката ми за научната, научно-приложната и педагогическа 
дейност ' на доц. Белев е положителна. Считам, че са изпълнени 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България, както и съответните Правилници за закона и тези на ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров”. Гореизложеното ми дава основание да препоръчам на 
Уважаемото жури да предложи на Академичния съвет на ВВМУ



,Д1.Й.Вапцаров” да избере доц. д-р Благовест Белев за академичната 
длъжност „професор” за нуждите на катедра Корабоводене при ВВМУ 
,Д.Й.Вапцаров” по специалността “Управление на кораби и 
корабоводене”, професионално направление 5.5 „Транспор, 
корабоплаване и авиация”.

28.03.2017
Член на журито:

проф.дтн.Т.Стоилов


