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ПО конкурс за заемане на академична длъжност доцент 
по професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", 

научна специалност "Радиолокация и радионавигация" 
учебна дисциплина „Организация на свръзките във ВМС”

Конкурсът е обявен със заповед на МО № ОХ -  422 / 03.05.2017 г.
Кандидат: капитан II ранг, гл. ас., д-р, инж. Желязко Кирилов Николов
Член на научното жури: капитан I ранг, доц., д-р, инж. Николай Атанасов Великов

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната 
дейност на кандидата

Кандидатът за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
"доцент" в катедра "Електроника" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна е завършил 
специалност „Морски свръаки” във ВВМУ -  Варна. След обучение в докторантура във 
ВВМУ е защитил дисертация за присъждане на ОНС "доктор". Темата на дисертацията 
е "Възможности за въздействие на радиосистеми с разширен честотен спектър" и е по 
научна специалност 02.07.03 "Радиолокация и радионавигация". В конкурса за "доцент" 
кандидатът участва с 19 бр. публикации, от които 3 статии в списания в Полша и 
Румъния, 16 - в сборници с доклади от конференции, 3 от които с международно 
участие, в годишници на ВУЗ-ове и в Узвестия на съюза на учените. В списъка с 
научни трудове са включени още 2 бр. учебни помагала, едно от които е в съавторство. 
Общият брой на трудовете, с които се кандидатства е 28, вкл. автореферат на защитена 
дисертация. Кандидатът е самостоятелен автор на 10 публикации и е посочил 4 броя 
цитиранията на трудове си, които не са открити в Google Scholar. Участва в 2 научни и 
научно-образователни проекта, изпълнявани в периода 2012 -  2016г.

Всички трудове на кандидата, представящи неговата научноизследователската и 
научноприложната дейност са областта на конкурса и съответстват на изискванията на 
нормативните документи.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Капитан Николов започва преподавателска работа през 2005 г. като асистент в 

кат. „Електроника” на ВВМУ -  Варна. Към датата на обявяване на настоящия конкурс е 
главен асистент и Директор на Департамента за следдипломна квалификация. През 
годините преподава различни дисциплини от учебните планове на Факултет 
Навигационен на ВВМУ. Преподаваните дисциплини с в областта на военноморските 
радио комуникационни системи и организацията на свръзките във ВМС. Познавам 
педагогическата работа на кандидата и смятам, че тя се характеризира с прецизност, 
отговорност и висок професионализъм. Наред с преподаването капитан Николов 
изпълнява и ръководна длъжност в департамента за следдипломна квалификация на 
военнослужещите от ВМС и Българската армия. Автор е на 2 учебни пособия и 
множество учебни програми, лекционни курсове и практически занятия. Всичко това 
показва, че гл. ас. Николов има много добра педагогическа подготовка и опит в 
преподавателската работа.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Приносите от научноизследователската и педагогическа дейност на кандидата 

могат да се обединят в групи, както следва:
3.1. Приноси с преобладаващ научно-приложен характер



Извършени са изследвания, разглеждащи възможностите за приложение на 
съвременни радионавигационни системи във военноморските сили. В резултат на 
направените изследвания е разработен софтуерен модул в среда на Матлаб, чрез който 
се въвеждат радионавигажионни данни в информационната система на боен кораб, (в 
трудове 3.1, 3.2, 3.11 и 3.16). Извършени са изпитания в базови условия и на море;

3.2. Приноси с преобладаващ приложен характер
Разработки, насочени към комуникационно^информационно осигуряване на 

корабите от ВМС и подготовката на радиооператори за ВМС (в трудове 2.1, 2.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 и 3.14).

В резултат на направените изследвания е разработена методика за обучение на 
специалисти по комуникационно-информационно осигуряване (2.1, 2.2, 3.9 и 3.13).

Публикуваните резултати очертават областта на научно-приложните интереси на 
кандидата и неговите приноси в развитието й -  чрез използване на компютърно- 
базираните средства за моделиране на хидроакустични системи да се търсят 
възможности за подобряване на съществуващите практически решения.

3.3. Методически изследвания, учебници и учебни пособия (в трудове 4.1 и
4.2);

Наред с поддържането и развитието на учебно-материалната база в катедрата 
кандидатът работи и по методиката на нейното прилагане в учебния процес и в 
научноизследователската работа. Резултатът от тази работа се изразява в участие с 
публикации в конференции, издаване на учебници и учебни пособия, но също и в 
актуализиране на съществуващата и разработване на нова учебно-планова 
документация.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
В теоретичен план приносите на кандидата се отнасят до изследване на 

възможностите за използване на радионавигационна информация в бойните и 
информационни системи на корабите от ВМС. Друга теоретично-методическа област е 
обучението на радиоспециалисти за ВМС. Всички получени резултати и крайни 
продукти са апробирани, експериментирани и потвърдени в практиката.

В 10 от предложените трудове кандида'гът участва самостоятелно. За останалите 
не са представени документи за авторски претенции на другите авторите, поради което 
считам, че участието на съавторите е равноправно. В работите преобладават 
изследвания в областта на радиокомуникациите, процедурите и правилата за обмен на 
радиоданни, което е в областта на научните интереси на кандидата. Това ми дава 
основание да считам, че основните приноси в трудовете, представени за участие в 
конкурса са негово дело.

5. Критични бележки и препоръки
Публикационната активност на кандидата съответства на нормативните 

изисквания както количествено, така и като съдържание. Прави впечатление обаче, че 
списанията, в които е публикувано, са университетски издания, съдържащи доклади от 
едноименни конференции, а някои от представените за публикуване в чужбина 
всъщност са от конференции с международно участие. Добре би било в бъдеще 
публикационната дейност на кандидата да се насочи главно към по-авторитетни 
индексирани издания в страната и в чужбина, което би довело и до по-високо ниво на 
цитируемост.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Капитан II ранг, гл. ас. Желязко Кирилов Николов е представил за участие в 

конкурса научна продукция, отговарягца по обем и качество на ЗРАСРБ и приетите от 
ВВМУ допълнителни количествени критерии. Трудовете са насочени към решаване на 
реални проблеми в сферата на военноморските комуникации, с акцент към 
подготовката на кадри в тази област. Представените разработки са на добро теоретично 
ниво, с достатъчен брой цитирания и отговарят на изискванията на регламентиращите 
документи. Впечатляващ е и педагогическият опит на кандидата. Всичко това ми дава 
достатъчно основание да предложа Желязко Кирилов Николов да заеме академичната 
длъжност "доцент" в катедра „Електроника” по професионално направление 5.5. 
"Транспорт, корабоплаване и авиация", специалност "Радиолокация и радионавигация", 
по учебната дисциплина „Организация на свръзките във ВМС”.

17.08.2017 г. Член на научното жури

/кап. I ранг, доц. д-р инж. Н. ВелШ^ов/


