
С Т А Н О В И Щ Е

по конкурс за заемане на академична длъжност доцент 
по професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация*‘, 

паучна специалност „Радиолокация и радионавигация“, 
учебна!а дисциплина „Организация на свръзките на ВМС“, 

обявс!! със заповед на МО на РБ №ОХ-442 от 03.05.2017 и в ДВ бр. 42 от 26.05.2017 
с кандидат капитан 2 ранг, главен асистент, доктор Желязко Кирилов Николов

Член на научно жури: капитан I ранг, доцент доктор Николай Желев Колев 
Доцент в катедра „Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

1. 06u(a  характеристика на научноизследователската и научио-приложнага 
дейносг иа кандидата.

Ка!1дидагът за доцент капитан 2 ранг, главен асистент, д-р Ж. Николов завърши 
ма! исгърски курс на обучение във ВВМУ през 2000 г по специалност ,.Морски свръзки“ и 
ма!!!С!ърска !!рограма „Организация и управление на военни формирования на оперативно 
ниво“ във В А „I'. С. Раковски“ през 2016 г.

Ка!1итан 2 ранг Николов защити докторска дисертация във ВВМУ !!а зема 
„Възмож!!ости за въздействие на радиосистеми с разширен честотен спектт^р“ !!рсз 2011 г.

Научните изследвания на кандидата като цяло са в обласпа !!3 вое1!1!Оморскиге 
комупикацион!!!! и информационни системи което е видно от приложената справка за 
паучнизе публикации.

Ка!1дидатът !!редставя 16 бр. публикации равносилни на мо!!Ография !1ри изискване 15 
бр. и 3 ри !!убликации в списания, две от които са самостоятсл1!и при изисква!!ия - две. Ед!!а оз 
публикациите в полското списание TransNav се открива в Google+. Една публикация е 
п!!дексирапа в базата данни Scopus. Голяма част от представените !!убликации са оз 
периодичнозо научно издание “Известия на учените“, което също може да се ечи за :?а !!аучно 
списание. Представени са две учебни пособия (помагала) по военноморски комуз!икационни 
сисземи с ISBN. Кандидатът участва в два научни проекта като член на научния колекзнв.

Броя! и качеството на публикациите съответства на изисква!!ияга !ia академичната 
длъж!!ост „доцент“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидаза.

Ка!1дида!ът за доцент служи като офицер в корабен дивизион на ВМС оз 2000 2005 г
като достига дз!ъжност „Дивизионен специалист“ . Преподавател е в катедра „Елекз роп!!ка“ от 
2005 г като последователно заема длъжностите асистент 2005-201 1 и главен ас!1сгент в 
периода 2011-2017 г. В момента работи на ръководна длъжност във ВВМУ като Директор на 
де!1артамепз.

Нре!!Одава военно специалните и профилиращи дисципли!!и: ,.Организа!Ц!я на 
свръзките във Военноморските сили“ , „Военноморски комуникационни сисземи“, ,.Морски 
свр1,зки“. В учебните дисциплини внедри изискванията на стандартизиращите документи на 
П А К ) по оз но!пе!1ие на комуникационно информационните сисземи както като тех!!ика, така 
и !!0  ог1!01!!ение на правилата за радио-комуника!щонен обмен.



Сред колег ите преподаватели и обучаемите курсанти кандида1ъ т  се ползва с авторитет 
ма принципен и взискателен преподавател. Показва стремеж към непрекъснато 
усъвършенстване на преподаваните дисциплини.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Представените за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ 

зрудове са с широк об.хват имат теоретико-методологичен и научно-приложен характер.
Претенциите на автора за научна новост на основа на представените материали могат 

да се групират както следва в научни, научно-приложни и приложни приноси за внедряване:

• Научни приноси: създаване на нови класификации, методи, конструкции и 
технологии

Георсгико-методологичен характер имат изследванията за подобряване на обучението 
па курсанти и оператори по военноморски комуникационни системи (публикации 2.1, 2.2, 2.3, 
3.13);

Па основа на изследванията е разработена методика за обучение по използване на 
процедури и правила за радиотелефонен обмен, на базата на адаптиране иа съюзна 
публикация по комуникациите. Методиката е приложена успешно във ВВМУ ,.П. Й. 
Вапцаров“ .

Пов метод за откриване иа динамични обекти със съответен математически модел за 
обработка на изображения получени с оптичен сензор е представен в публикацията 3.6.

Анализ и предложения за подобряване на комуникационно-информационното 
осигуряване във ВМС се съдържа в публикациите : 3.4, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14.

Анализ на възможностите за използване на безпилотни летателни апарати в интерес на 
ВМС е представен в 3.2, като свързан с това може да се приеме анали:ва на възможностите за 
смущаване на мобилни AD-HOC комуникационни мрежи - 3.3.

Характер на научен обзор имат публикациите 3.1, 3.5, 3.8.

•  Научно-приложни приноси
Научно-приложен характер имат изследванията, свързани с технически приложения на 

комуникационни и радионавигационни системи във Военноморските сили (публикации 3.11, 
3.16).

Па основа на изследванията е разработен е софтуерен модул в среда на Matlab, който 
позволява обработка на изходните данни на системата за определяне на местоположението, 
конвертирането им и въвеждането им в бойната информационна система на конкретен проект 
кораб от състава на Военноморските сили. Целта е осигуряване на възможност за повишаване 
иа точноспта при определяне на местоположението на кораба при изпълнение на свойсзвенп 
задачи. Софтуерният модул е апробиран успешно, както в базови условия, така и на море.

11е са представени документи за внедряване на разработената система във ВМС.

Научните публикации са цитирани 4 пъти от български автори, колеги на кандидата.

4. Значимост на приносите за науката и практиката

Изследванията на автора представляват определен научен и научно-приложен принос. 
Счигам, че основнизе приноси в трудовете, представени за участие в конкурса са дело на 
кандидата.



Капиган 2 ранг д-р Миколов е известен учен сред научната общественосг у нас. Той 
има силно изразена научна обществена позиция като активио работи в Съюза на учените и е 
координатор на Варненската секция, председател е на секция „Морски науки и технологии“ .

5. Критични бележки и препоръки

Кандидатъг участва в два научни проекта, разработвани във ВВМУ. За рецензия са 
представени служебни бележки от ръководителите на проектите без да се уточнява участието 
на каидидаза. Желателно би било в документа да се представи конкретно степента на 
учасгиего и нриносназа част или кандидатът да представи допълнителни документи -  части 
от отчез, експериментални резултати и др.

При така заявен интерес от внедряване на техническа система във ВМС препоръчвам 
па автора да направи заявка за патент и/или полезен модел.

Бих отправил препоръка към автора да ориентира част от публикациите към списания 
индексирани в международни научни бази данни.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите се в тях 
научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да предложа на 
членовете на уважаемото жури, да присъди на капитан 2 ранг, главен асистент, доктор 
Желязко Кирилов Николов, академичната длъжност ,щоцент” в катедра „Електроника“ във 
факултет „Навигационен“ на Висщето военноморско училище „Е1икола Й. Вапцаров“ по 
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност 
„Радиолокация и радионавигация“, учебна дисциплина „Организация на свръзките на ВМС“.

24.08.2017 
гр. Варна

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:


