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В1ШУ „и. и. ВАПЦАРОВ”

Р Е Ц Е II 3 И Я
от проф. дтн Андон Димитров Лазаров, Бургаски свободен университет

иа научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност
„доцент”

в област на висше образование 5. „Технически науки” и по професионално направление 
5.5. „ Транспорт, корабоплаване и авиация” , иаучна специалност „Радиолокация и 

радиоиавигация”учебиа дисциплина „Организация на свръзките в В М С “, обявен в ДВ,
No 42 от 26. 05. 2017 г.

на кандидата:

Кан. II ранг гл. ас. д-р инж. Ж елязко К ирилов Н иколов

1. Иаучна продукция па кай. II ранг гл. ас. д-р инж. Ж елязко К ирилов Н иколов, 
коя го иодлежн на рецензирапс: О т нредоегавени те 29 заглавия за реиснзиране ее 
приемаг 1 9 ,както следват

1. Общ брой заглавия

2. Научни публикации (статии и доклади)
(на български език -15, на английски език 4)

Ста тии в чуждестранни списания 
Доклади на научни конференции (в страната) 
Публикации по дисертационния труд 6 бр.

3. Учебници и учебни помагала
5. Научноизследователски проекти

29

25

3 бр. 
16 бр.

2 бр. 
2 б р .

Не се рецензират публикациите по дисертационния труд (6 бр.) 
научноизследователските и научно-приложните проекти (2 бр.) и учебницизе и 
учебните пособия (2), поради тяхного предварително рецензиране, но се приема и 
подчертава техният научен и приложен принос при оценката на педагогическата 
иод|'оговка и научноизследователска дейност иа кандидата; равнището иа създадените 
от него учебници и учебно-методически помагала и разработки, оиит като 
преподавател, ръководител па упражнения, семинари, кръжоци; работа по подготовказа 
на млади научни кадри (докторанти, асистенти, дипломанти).

2. Обща характеристика иа научноизследователската, иаучио-ирилож нага и 
иреиодава гелска дейност иа кандидата.

Областите на професионални и иаучии интереси на кандидата, съгласио неговата 
творческа биография са Информационните и комуникационни сисземи на



военноморските сили, Оперативно-тактически и технически решения в облаетта на 
информационните и комуникационни еистеми иа военномореките еили. Математическо 
моделиране, алгоритми в сиетемите за управление и навигация. От анализа иа научната 
продукция и еиравката за учебната натовареност (за периода 2011-2017: 2464 ч.), 
разработените учебници и учебно-методически пособия, участието в 
научноизеледователски проекти, може да се направи изводът, че главиото, което 
характеризира кандидата е еъчетание на качествата на вое}1ен педагог и 
административен ръководител, популяризатор иа науката и впедрител на съвременни 
научно технически решения на актуални проблеми в облаетта на информационните и 
комуникационни еистеми иа военноморските сили.
1'ематично иаучиата продукция иа кандидата може да се класифицира в следни гс 
научио-приложии области.
1. Съвременни методи за обучение на морски сиециалисги в обласзта на 
информационните и комуникационни системи на военноморските сили -  трудове: 2.1, 
2.2., 2.3, 3.13
2. Системи за управление и навигация -  трудове: 3.1, 3.2, 3.6, 3.16
3. Системи за радио-въздейетвие и противодействие на комуникационни системи -  
трудове: 3.3, 3.7,
4. Оперативио-гактически и техиичееки решения в областта иа информационните и 
комуникационии системи на военноморските с и л и -т р у д о в е :  3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10,
3.1 Г. 3.12, 3.14, 3.15,

3. О ценка на педагогическага подготовка и дейност па кандидата; р а в н т н его  на 
създадените от него учебници и учебно-м етодически помагала и разработки, опнт 
като нрснодаватсл, ръководител на упраж нения, семинари, кръжоци; работа но 
подготовката на млади научни кадри (докторанти, асиегеит и, дннломант и)

Кай. 11 раиг д-р Ж. Николов е водещ преподавател по дисциплините: „Организация на 
свръзките във Военноморските сили“ , „Военноморски комуникационни системи“, 
„Морски свръзки“ , като провежда лекционни занятия, семинарни и лабораторни 
упражнения по тях. Има разработени две учебни поеобия:
1. Николов, Ж., Е. Станева. Ръководство за работа с КВ радиопредавател Р-654, КВ 
радиоприемник Р-678 и УКВ радиостанция Р-625. Варна, 2016. ISBN 978-954-8991-92- 
6 .

2. Николов, Ж. Процедури и правила за радиотелефонен обмен в направлението „кораб 
- к о р а б “ . Варна, 2017. ISBN 978-954-8991-91-9.

Богатият командирски и практически оиит като офицер от Военноморските сили 
на Р. България дава възможност на Кап. 11 ранг д-р Ж. Николов като преподавател във 
ВВМУ „Н. Вапцаров” да разработи учебниге пособия в съответстват с учебните 
илаиове и учебните програми на отделните диециилини за подготовка па висши кадри 
0 |- военноморския и гражданския морски флот. Тук следва да се направи една сериозна 
препоръка в неговата по-иататъшна работа като преподавател, педагог и изследовател -  
още по-ак1ивпо да работи за изграждаме на своя научна школа, като включи 
дипломанти, сиециализанти и докторанти в своята научноизследователска дейност.



4. Основни научно-нрнложни и приложни приноси

1. Изграждане на съвременни методики, методи и форми за обучение на морски 
специалисти в областга на информационните и комуникационни технологии и системи 
на военноморските сили -  трудове: 2.1, 2.2., 2.3, 3.13
2. Оценка на тактико-техническите характеристики и използване на системиге за 
управление и нави1ация, радио-въздейсзвие и противодействие върху комуникационни 
системи -  1'рудове -  трудове: 3.1, 3.2, 3.6, 3.16, 3.3, 3.7-.
3. Изграждане на оперативно-тактически и технически концепции и решения в областга 
гга информационниге и комуникационни системи на военноморски!е сили -  трудове:
3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15.

Основните иаучио-приложни и приложни приноси в областта иа 
информационните и комуникационни технологии, радионавигацията и унрагглеггието 
във военноморските сили мог'ат да се интерпретират както следва:

- обогатяване гга съг!1естгзувагците зггаггия с ггови оггеративно-такгически и 
гехнически концепции, методики алгоритми -  трудове 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
3.5, 3.6, 3.7, 3.6, 3.9;

-иолучавагге гга потгзърдителгги фаг<ти чрез симулациогггги, числени и полеви 
иггструменти - т р у д о в е  3. 10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16;

- внедрявания с оперативно тагсгически и технологичен ефект при управлението
на морски плавателни съдове -  трудогге 5.1, 5.2.

:5. Конкретна значимост па нрнноснгс за наукага и практика га

Конкрегггага зггачимосг на нриггосиге за науката и нракгикага гга нредсгавеггиге за 
участие в конкурса за заемане иа академичгга длъжност „доцент" ггаучгги трудове следва 
да се посочи в гшмуиикационгго-иггформационното осигуряване и обучеггие гга 
радиооператори за Воеггноморските сили (трудове: 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.12, 3.13, 3.14) и методите и алгоритмите за използггане на сателитгги 
радиоггавигаггиогггги системи при управлеггието иа гглавателниге съдогге и комиоггеггти 
па оръжията ггъв 13оеггноморските сили (трудогге: 3.1, 3.2, 3.11, 3.16).

В този смисгш е разработеггага методика за обучеггие но използвагге гга ггроцедури и 
нравила за радиогеггефоггегг обмен, на базата гга адантирагге на съгозгга публикация но 
гшмупикациитс, мезодика, успегггно приложена ггъв ВВМ У „Н. Й. Ванцаров" (трудове: 
2.1, 2.2, 3.9, 3.13), както и софтуерггият модул в среда гга MatLab, който ггозгзоггява 
обработка на изходните данни гга системата за определягге гга местоположеггието, 
коивертираггето им и въвеждането им в бойггата иггформационна система гга коггкреген 
проект кораб от състава гга Воеггггоморските сили, с което се осигурява възможггосг за 
гговигггаване гга точиосгга при определягге на местоположеггието гга кораба ггри 
изпгшггеггие гга ра:глични тактически задачи. Софтуерггият модул е апробирагг уснешгго, 
кагсго в базови условия, гаг<а и гга море (труд: 3.11).

Внедрявания: От приведения списък на научнага продукггия на каггдидага за проекгтгата 
активггосг, рецеизегпът прави заклгочение, че могат да се ггосочаг два груда [5.1, 5.2], 
вггедрегги в изграждагге на учебгго-материалггаза база гга ВВМ У „11. Вагггщров” .

Цитирания иа трудовете иа кандидата у  нас и в чужбина:

Иосочегги са 4 гг,итираггия гга публикации гга каггдидата в статии и доклади гга други 
аггтори, осгговгго в списаггия и коггфереггции в ггагггата страгга.



6. Оценка в каква степен нрнноен гс са дело на канднда га

Ог списъка па паучпата продукция следва, че каидидатьт е самостоягелеп а в ю р  в 7 
публикации и съавтор в останалите 12 публикации, к о е ю  определя и с т е п е т а  па 
приносите, лично дело иа кандидата.

7, Крнтнчнн бележки за рецензираните трудове но о т о т е н н с  на: носзановка,  
актуалноез, анализи и обоб1ненни, методично р а в н т ц е ,  точност и 1гьлнога на 
резултатите, литературна осведоменост.

Рецензираните трудове отразяват научиата компетентност, професионален опит в 
иублицистичпата дейност на кандидата. Доминират научните доклади и статии, в които 
на добро методично равнище се излагат методика за обучение на морски специалисти в 
областта иа комуникациите и концепции но отношение тактическото използване иа 
комуникационните и навигационни системи. Безусловно по своето съдържание и 
научио-нриложии резултати трудовете иа кандидата отразяват неговият професионален 
опит и компетенции в областта на конкурса. В трудовете присъства раздел Въведение 
(Introduction), но почти във всички трудове отст>ства обзор на литературни източници, 
по който да се с'ьди за литературната осведоменост на автора (авторите), ярко 
открояваща се постановка на задачата. Литературният обзор е иеоб.ходим, също така. 
авторите (авторът) да съпоставят своите резултати е резултатите, изложени в други 
литературни източници, както и точио да дефинират ностаиовката на задачата в своя 
труд. Част от трудовете имат обзорен концептуален характер е доминиращи 
оперативно-тактически технологични и технически оценки.
Направените критични бележки не [1амаляват оценката иа научната продукция, 
проскттто-изследователеката активност и професионален оиит' на кандидата.

8. Лнчнн инечагленнн и с т а н о и н т е  на рсчюнзснга но осзапалигс страни от 
дейността на кандидата; като рт>ководитсл (член) на научен колектив, като 
творчески реализатор

Кан. II ранг д-р Ж елязко Кирилов Николов е завършил ВВМ У „Н. Ванцаров”, преминал 
е през редица командни длъжности на Военноморските сили, от 2007 г. е редове)! 
доктора)!)-, а от 2005 е асистент в катедра „Електроника” . Получава образователна и 
!1ауч!)а стене)! „доктор” през 2011 г. Професио!!ал!)ият му опит във флота и 
магистърските курсо))с по „Коробо)юде!)е” и „Оргаииза)щя и унравле!)ие !)а вое)Н!и 
формирования иа оиеративно )1иво“ за ВМС” във ВА „Г.С. Раковски” донтщват с 
качествата му !)а нрофесио!!але!! експерт, педагог и преподавател е широка област от 
науч!1и и!!тсреси и обща учеб))а !!ато!5аре))ОСт за периода от 2010-2015 от 2975 часа. 
Работи за развитието иа учебио-материа)!!!ата база във ВВМУ. Спе)1иал!)о място в 
неговата творческа биография заема участието му в науч!)оизследователските проект и:

Научио-при)!ОЖ!!ото съдържание на проектите за развитие ))а УМБ, подготовка и 
обучение !)а кадри за гражданския и вое!)!)оморски флот, както и онерат'ив!)о- 
техиичсското и тактическо з))аче))ие !)а проектите представят ка!)дидата като 
изследовател, чле!т !)а т)юрчески колективи и реализатор !)а технически ре!)1ения.



9. Създадена ли е творческа среда за предаване на натрупания опит и знания на 
по-младите колеги; група; школа и др.; брой на ръководените докторанти; брой 
на методически напътстваните асистенти.

Обобщавайки това, което бе посочено в предходните пунктове на рецензията, може да 
се отбележи следното. В научното звено, в което член от академичния състав е кап. II 
ранг д-р Желязко Кирилов Николов, е създадена творческа среда за предаване на 
професионален опит и знания на по-младите колеги и потенциална възможност за 
изграждане на школа в областта на конкурса, включваща оперативни, технически и 
тактически решения за осигуряване надеждна комуникация, информационен обмен и 
навигация, използващи сателитно базирани системи.

Общо заключение на рецензента

На базата на обема и качеството на научната продукция, нейния научно-приложен 
характер, приносите в обогатяване на съществуващите знания с нови оперативно- 
тактически и технически концепции, методики алгоритми, получаване на 
потвърдителни факти чрез симулационни, числени и полеви инструменти, внедрявания 
с оперативно тактически и технологичен ефект при управлението на морски плавателни 
съдове и в съответствие със закона за развитие на академичния състав и Правилника на 
неговото прилагане предлагам на Уважаемия Академичен съвет към ВВМ У „Н. 
Вапцаров” да присъди на кап. II ранг д-р инж. Желязко Кирилов Николов академичната 
длъжност ,щоцент”.  ̂ /Л

Рецензент:................. .<.*..1.^ ^
/Проф. дтн Андон Д; Лазаров/

07.08.2017. г.

Бзфгас


