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СТАНОВИЩЕ
от член на журито доц.д-р инж. Анчо Герасимов Драганов 

от ВВМУ Н.Й.Вапцаров Варна 
на материалите, представени от гл. ас. д-р инж. Желязко Кирилов Николов за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 
професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", 

специалност "Радиолокация и радионавигация"

В кжнкурсо за доцент, обявен в ДВ No.4 от 26.05.2017г. участва един кандидат 
гл. ас. д-р инж. Желязко Кирилов Николов

1. Кратки биографични данн 
Желязко Кирилов Николов е роден през 1976 г. в гр.Варна. Завършва 

висше образование през 2000г. във ВВМУ Н.Й.Вапцаров Варна , специалност 
„Електроника“, и магистърска програма „Морски свръзки“ за ВМС и 
„Съобщителна и осигурителна техника и системи“

В периода 2002 г. -  2006 г. Завършва Магистърска програма -  
„Корабоводене“ в Технически университет - Варна

През 2011 г. - успешно завършва Докторска програма на тема 
„Възможности за въздействие на радиосистеми с разширен честотен спектър“.

През 2014 г. -  2016 г. - във ВА „Г. С. Раковски” завършва

Магистърска програма -  „Организация и управление на военни формирования на

оперативно ниво“ за ВМС

1. Общо описание на представените материали
В конкурса за "доцент" кандидатът участва с 24 бр. публикации, от които 

3 статии в списания, 16 в сборници с доклади от конференции и в годишници на 
ВУЗ-ове, както и в 2 отчета по изследователски проекти. Кандидатът участва с 
2 бр. учебни пособия. *

В чужбина са публикувани 5 труда. Кандидатът е самостоятелен автор на 
9 публикации и има 4 цитиранията на трудове си.

В периода 2012 -  2016г. участва в два научни и научно-образователни 
проекта, изпълнявани във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Всички трудове, с които кандидаттът участва, са в областта на конкурса и 
съответстват на изискванията на нормативните документи.

2. Обща характеристика на дейността на кандидата.
К2р Д-р Желязко Николов започва преподавателска работа като асистент 

в кат. „Електроника” на ВВМУ. Сега е главен асистент и Директор на 
Департамент за следдипломна квалификация на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Той е преподавал дисциплините „Организация на свръзките във 
Военноморските сили“, „Военноморски комуникационни системи“, „Морски 
свръзки“

Дисциплините, които е водил са изцяло в областта на военноморските 
комуникационни системи и организацията на свръзките във ВМС.

Учебната работа на кандидата се характеризира с точост, отговорност и 
висок професионализъм. К2р д-р Николов се отличава с много добра познаване 
на преподавания материал и отлични педагогически умения за работа с



курсантите и студентите. Занятията подготвя и провежда старателно и на 
високо теоретично и практическо ниво.

К2р д-р Николов полага много усилия за развитие на учебно- 
материалната база, осигуряването на учебния процес в катедрата. Автор е на 
2 учебни пособия и множество учебни програми, лекционни курсове, 
лабораторни упражнения и курсови проекти.

Това ми дава основания да твърдя, че гл; ас. Д-р Николов има много 
добра педагогическа подготовка и опит в преподавателската работа.

3. Приноси • научни, научно-приложни и приложни.
Приносите от научноизследователската и педагогическа дейност на 

кандидата могат да се обединят в групи, както следва:

3.1. Приноси с научно-приложен характер
Предложени, изследвани и внедрени са методи и процедури за 

подобряване на комуникационно информационното осигуряване на системите в 
корабите на ВМС -  3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12.

Изследвани са възможности за подобряване на насочването на 
противокорабни ракети чрез комбиниране на информацията от навигацинните 
системи 3.1,

Анализирани са възможностите за използване на безпилотни летателни 
апарати в системата за наблюдение на ВМС 3.2,

Проучени са възможностите за оценяване на ефективността на 
въздействието на умишлени прицелни смущения върху точостта на работата на 
системите за управление на оръжието 1.1, 1.3, 1.5.

Проучени са процедурите за радиотелефонен обмен във ВМС и са 
предложени методики за тяхното усъвършенстване 3.9, 3.11.

3.2. Приноси с практико-приложен характер
Направено е проучване и са изведени изисквания за унификация и 

модулност на средствата, използвани в бойните системи на ВМС.
Направено е обосновано предложение за преоборудвани елементи на 

бойните системи в интерес на създаването на дистанционно управляема 
авиационна система за нуждите на въоръжените сили.

Разгледани са възможности за въздействие, насочени към смущаването 
на канала за синхронизация на ad hoc мрежи. Прилагането на описаните 
въздействия може да дсведе до нарушаване или затрудняване на работа на 
мрежите. В допълнение, наличието на данни за работните честоти на ad hoc 
структурите позволява още по-ефективно експлоатиране и ефективно 
управление на предавателите на преднамерени смущения, защото мощността 
им се разпределя в известна, сравнително тясна честотна лента.

Направен е обзор и анализ на предимствата и недостатъците на 
използваната във Военноморските сили военна мобилна мрежа по стандарт 
ТЕТРА. Предложени са мерки за подобряване на работата и ефективността на 
мобилната мрежа.

3.3. Методически изследвания, учебници и учебни пособия



КЗр д-р Нколов е разработил и приложил в учебния процес на ВНВМУ 
две учебни пособия за работа с КВ радиопредаватели (4.1) и Процедури и 
правила за за радиотелефонен обмен в направлението „кораб -  кораб (4.2).

Разработена е методика за обучение на морски специалисти в областта 
на военноморските комуникационни мрежи и системи.

5. Критични бележки и препоръки
След проучването и анализа на материалите, представени за конкурса за 

доцент, мога да направя следните препоръки и бележки към научната 
продукция на гл.ас. Д-р Желязко Кирилов Николов и към бъдещата му работа:

• Сравнително малка е частта на публикациите в чужди научни 
списания.

• В някои от публикациите не са откроени елементите с научен и 
научно-приложен принос, които са резултат от анализ или научно 
изследване проведени от кондидата

• Научната продукция на кандидата обхваща няколко научни области. 
Това показва разностранните научни интереси на кандидата, което е 
положително, но същевременно не му дава възможност да фокусира 
научно-изследователската се работа в по-тесни научни области, с цел 
постигане на по-значими резултати.

• Препоръчвам на .кандидата да насочи публикуването на резултатите 
от научно-изследователската си работа към по-утвърдени и 
същевременно реферирани издания в България и чужина.

Познавам добре к2р д-р Николов и изказвам убеждението, че той е в 
състояние да отстрани бележките към научната му продукция. Независимо от 
направените препоръки аз приемам, че той вече е утвърден като отличен 
преподавател и научен работник.

Считам, че научната продукция на кандидата по качество, съдържание и 
количество отговаря на нормативните изисквания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложените ми за становище материали за участие в конкурса за 

доцент съдържат достатъчна по обем научна продукция, насочена към 
решаване на реални проблеми в сферата на радиолокацията, 
радионавигацията и комуникацията на море.

Те показват, че к2р д-р Желязко Кирилов Николов е извършил 
необходимата учебно-преподавателска и научно-изследователска и 
внедрителска работа.

Като оценявам комплексно получените резултати от кандидата , считам, 
че те отговарят на изискванията за присъждане на академичната длъжност 
ДОЦЕНТ.

Това ми дава пълното основание да предложа гл. ас. д-р инж. Желязко 
Кирилов Николов да заеме академичната длъжност ДОЦЕНТ в катедра 
„Електроника” по професионално направление 5.5. "Тран^г^орт, корабоплаване 
и авиация", специалност "Радиолокация и радионавигац

12.09.2017Г. Член на научното жури:.....
/доц. д-р инж.


