
ВВМУ „н. и . ВАПЦАРОВ”

Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев,
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна 

на научните трудове, предетавени по конкурса за заемане на академична длъжност 
„професор” по професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиа

ция“, научна специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография“,
обявен в ДВ бр. 44/02.06.2017г

на кандидата:

доц. д-р Юрий Иванов Дачев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна

Рецензията е изготвена в изпълнение на решение на научното жури, назначено 
със Заповед № ОС - 189 от 30.06.2017г. на Началника на ВВМУ “Никола Йонков 
Вапцаров“, гр. Варна. Оценка на условията за заемане на академичната длъжност 
„професор” е направена на основата на изискванията на чл. 29 и 29 б от Закона за 
развитие на АСРБ, на чл. 60 и 61 на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 50, 51 
и 53 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във 
ВВМУ, гр. Варна.

Доц. д-р Юрий Иванов Дачев е единствен кандидат в обявения от ВВМУ “Ни
кола Йонков Вапцаров“ конкурс за академична длъжност „професор“ по професио
нално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност 
„Водни пътища, съобщения и хидрография“.

1. Количествени характеристики на приетите за оценка и рецензиране 
трудове на кандидата

Представените от доц. д-р Юрий Иванов Дачев документи са в съответствие с 
Правилника за развитие на академичния състав на ВВМУ и включва изискуемите и 
описани в заявлението за участие в конкурса такива.

В тази връзка, доц. Дачев е представил за рецензиране общо 35 бр. научни 
публикации, които приемам без забележки.



Представените по конкурса научни трудове са:

Научни публикации Брой
1 .Монография (самостоятелна) 1

2. Учебници и учебни помагала 8
2.1 .Самостоятелни 7
2 .2 .В съавторство 1
3.Научни статии и студии 11
3.1. Самостоятелни 7
3.2. В съавторство 4
4. Научни доклади 15
4.1 .Самостоятелни 3
4.2. В съавторство 12
Общо 35

Отчитам и факта, че в досегашната си кариера на преподавател и учен, доц. 
Дачев има 65 публикации, в това число 1 монография, 13 учебници и учебни посо
бия, 17 научни статии, 33 научни доклади.

Доц. Дачев е представил и списък на 7 научно-изследователски проекта, в ко
ито е участвал. Кандидатът е бил ръководител на 2 от тях.

Обемната и структурна характеристика на научните публикации дава осно
вание да се направят следните изводи и оценки:

1. Кандидатът участва в конкурса за „професор“ с 35 научни труда. Те са свър
зани с темата на конкурса.

2. Всички трудове на кандидата са посветени на научни и приложни проблеми 
в областта на обявения конкурс. Това дава основание да се заключи, че той има 
трайни интереси в посочената област.

3. Кандидатът има една самостоятелна монография.
4. Доц. Дачев има седем самостоятелни учебни помагала и едно в съавторство.
5. Четири от публикациите на кандидата са публикувани в чужбина.
6. Представените ми материали, както и изявите на кандидата на научни кон

ференции, в това число и международни, са доказателство, че той е получил об
ществено признание и е познат в България и в чужбина.

В количествено и качествено отношение представените ми за рецензиране от 
доц. Дачев научни публикации съответстват на всички изисквания на нормативни
те документи.

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата

Считам, че всички представени научни трудове са от областта на конкурса. От 
тях обект на рецензиране са 1 монография, 11 статии и 15 доклади. Не са рецензи
рани учебните пособия, тъй като те са преминали такава процедура при публикува
не им.
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в  съдържателно отношение публикациите на доц. Дачев са по тематични нап
равления от научната област на обявения конкурс, а именно:

- разработване, тестване и приложение на електронни карти (разработките се 
отнасят за морски карти и релефи на българското черноморско крайбрежие)

- проблеми свързани с локализация на подвижни морски цели (анализ и син
тез на режими на измерване на параметри на сигнали от радиолокационни станции, 
на интегриране и обединяване на сигнали от. няколко радиолокационни станции; 
повишаване на точността при определяне местоположението на обектите)

Приетите за рецензиране 21 труда са отпечатани, като за останалите 6 са пред
ставени служебни бележки, че са рецензирани и одобрени за публикуване. На по
вечето от публикациите доц. Дачев е единствен автор.

В справката за цитирания са посочени 11 такива. Считам, че отсъствието на 
цитирания от чуждестранни автори се дължи на спецификата на научноизследова
телската дейност на кандидата.

Следва да се отбележи, че в научноизследователската дейност на доц. Дачев 
има последователност, логичност и приемственост.

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Доц. д-р Юрий Иванов Дачев има 31 годишен опит като асистент, старши 
асистент, главен асистент и доцент (1986 г. -  2017 г. ). Той води лекции и упражне
ния по редица учебни дисциплини, които са в областта на конкурса за „професор“, 
а именно -  „Военна топография“, „Геодезия“, „Геодезия, картография и лоция“, 
„Частна лоция на река Дунав“, „Хидрография и лоция“. Осигурено му е пълно 
учебно натоварване.

От предоставените документи става ясно, че кандидатът по конкурса е препо
давател освен във ВВМУ и във Варненски свободен университет „Черноризец Хра
бър“. В миналото е преподавал във ВВУАПВО „Панайот Волов“- Шумен и в ТУ- 
Варна.

Анализът на научните публикации на доц. Дачев, предоставената ми инфор
мация и личните ми наблюдения показват, че той тясно свързва научно
изследователската, научно-приложната и преподавателската дейност.

От приложените документи е виден огромния научен и приложен опит на кан
дидата. Учебните пособия, които е разработил доц. Дачев, са в отличен стил и мно
го добро научно и методично равнище. По тях са обучавани няколко поколения 
студенти.

Доц. Дачев е ръководител на двама докторанти, които са защитили дисертаци
онните си трудове. В момента ръководи 2 докторанти.

Член е на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Член 
на Управителния съвет на СГЗБ, Член на камарата на инженерите геодезисти 
(КИГ), Член на българската академия на науката и изкуството (БАНИ).



Доц. Дачев повишава квалификацията си и чрез участие в редица курсове, за 
което е представил множество сертификати. Същият е многократно награждаван.

4. Основни научни и научно-приложни приноси

Според мен в представените от доц. Дачев трудове по конкурса се съдържат 
следните основни приноси:

4.1. Приноси в монографичния труд

В представения ми за рецензиране монографичен труд считам за принос с на
учен характер представянето на съществени нови моменти по отношение на морс
ките тематични и навигационни карти, а именно към елементите на математическа
та им основа - референтен елипсоид, мащаб, картографска проекция, координатна и 
височинна системи. Предложен е нов подход в анализа и оценката им.

Научно-приложни приноси

- Оптимизирана е класификацията на картите и на тази основа е предложена 
нова по-оптимална такава в зависимост от техния мащаб.

- Анализирана, оценена и систематизирана е картната продукция на 
Хидрографската служба на ВМС, в това число и на най-новите издания морски 
навигационни карти и планове.

- Направен е анализ, оценка и систематизиране на картната продукция на 
Хидрографската служба на Адмиралтейството на Кралство Великобритания.

- Оптимизирана е съществуващата стара, бавна и неефективна методика за 
съставяне на картни мрежи в меркаторова проекция. Новата методика значително 
улеснява работата на вахтените помощник-капитани.

4.2. Приноси в научните проекти и трудове, представени за участие в конкурса

Приноси, класифицирани като създаване на нови методи за изследване и
нови технологии

- Създаване на програма и методика за изследване и оценка на точността на по
зициониране на системи, агрегати и инсталации, за различни режими и пара
метри на преместване и позициониране. 11.2., 13.4.

- Създаване и експериментиране на програма за изследване на пространствени 
деформации на точки, сгради и съоръжения. 11.1.

- Създаване на метод за линейни измервания с радиодалекомери, подобряващ 
технологичните им качества. С предложеният метод значително се намалява 
времето за измерване, конструкцията и цената на фазовите радиодалекомери, с 
което се открива пътя за масовото им използване в автопилотите на транспорт
ните средства. 5.3.5., 5.4.2., 5.4.4.



- Създаване на примерна програма за извършване на хидрографски изследвания 
на релефа на морското дъно, съобразена със стандартите, регламентирани от 
Международната хидрографска организация (IHO). 5.3.10.

- Създаване на метод за повишаване на ефективността на работа на пунктовете за 
обработка на радиолокационната информация чрез използване на подходящи 
геодезически координатни системи. 5.4.3.

Приноси от научен характер, състоящи се в доказване с нови средства на
съществуващи проблеми, хипотези и теории

- Определяне на стойностите за коефициента на рефракция (К) за региона на Со
фия. За изчисляване на метеорологичните редукции към измерените с радио и 
светлодалекомери разстояния, а така също и при други геодезични измервания, 
се използват стандартни стойности за коефициента на рефракция, които са 
средни за един много голям регион -  Югоизточна Европа. Определените нови 
стойности на коефициента (К) повишават точността на измерените с електрон
ни далекомери разстояния. 5.3.1.

- Разработване на програма за изграждане на географска информационна система 
(ГИС) за българското черноморско крайбрежие с основни цели повишаване на 
безопасността на корабоплаването и поддръжка на навигационните тренажори 
и симулатори за подготовка на корабоводители с актуална информация за брега 
и акваторията. 5.4.6.

Приноси с научно-приложен характер

- Анализ на характерни инциденти с кораби през периода 2013-2016 г., дължащи 
се на неправилното използване на електронните навигационни прибори на мо
дерния корабен мостик - AIS, ECDIS, GPS, ARPA и др. Достига се до извода, че 
морските лица трябва да продължат да бъдат обучавани в традиционните кла
сически и доказани техники за навигация. Човешките грешки в анализираните 
инциденти са причинени от модерните технологии, среди и организации, които 
не са съвместими напълно с оптималните човешки възможности. 5.4.13.

- Оценка на ефективността на основните морски пътища в Световния океан и 
анализ на проектите за строителство на нови морски пътища.

- Анализирани са техническите им параметри, тяхната икономическа стойност и 
ползи. 5.4.15.

- 3.3. Оценка на състоянието, качеството и възможностите на съществуващите и 
позитивите на новите български морски навигационни карти и планове, изда
вани от Хидрографската служба на ВМС. 5.3.6., 5.3.9., 5.4.11.

Приемам приносите в образователната сфера, предявени от кандидата в доку
ментите му по конкурса.

4.3. Обучение на докторанти



Доц. Дачев е ръководил двама защитили докторска дисертация докторанти - 
ас. д-р Кристиана Симеонова Атанасова и ас. д-р Христо Недялков Христов.

В момента доц. Дачев продължава обучението на к.д.п. Евгени Стоянов Гуглев 
и Акоми Овидиу-Кристиян (Румъния).

5. Значимост на приносите за науката и практиката

Убеден съм, че посочените приноси на доц. Дачев са с висока значимост за на
уката и практиката. Това се доказва от множеството референции и награди, прило
жени в документите.

Тук следва да отбележа и изключително богатата експертна дейност на канди
дата. Държа да отбележа, че в областта на неговата научно-творческа и приложна 
дейност той е един от малкото такива специалисти в България. Членува в множест
во организации.

Тези и други факти демонстрират високата разпознаваемост и значимост на 
доц. Юрий Дачев в научния и професионален спектър на направлението, в което 
той работи.

6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата

Кандидатът по конкурса е представил 35 публикации, в това число 1 моногра
фия и 8 учебни пособия.

Във всички тях стилът на кандидата е ярко изявен. Това ме кара да считам, че 
приносите са негово лично дело.

7. Критични бележки

Представените ми материали са напълно достатъчни и в духа на изискванията 
за промотиране на кандидата за заемане на длъжността „професор“ във ВВМУ.

Като подчертавам крайната си положителна оценка и осъзнавам спецификата 
на научната и образователна дейност на доц. Дачев, имам следните забележки:

- предвид дългия преподавателски и научен стаж на кандидата и въпреки, че са 
изпълнени изискванията, считам международните публикации за недостатъчни. 
Препоръчвам в бъдеще, когато вече е освободен от количествените критерии за 
публикационна дейност, доц. Дачев да насочи статиите си за публикуване в индек
сирани списания, включени в световните информационни системи за рефериране.

8. Лични впечатления на рецензента

Познавам доц. Дачев повече от 20 години. Той е талантлив, отговорен и изк
лючително подреден човек и колега. Това показват и перфектно изготвените му 
документи за участие в конкурса. През годините той остана един от най-добрите 
преподаватели в своята научна област, канен в множество университети.



9. Създадена ли е творческа среда за предаване на натрупания опит и зна
ния на по-младите колеги

Професионалното развитие на доц. Дачев е свързано с дългогодишен практи
чески, педагогически и управленски опит в различните университети, където той е 
преподавал и продължава да преподава.

Доказателство за това е 31-годишния преподавателски стаж, огромното коли
чество обучени студенти, перманентното му участие в ръководните органи на уни
верситетите, в които работи. Всичко това доказва, че доц. Дачев е създал школа в 
научната област, в която той продължава да работи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доц. д-р Юрий Иванов Дачев удовлетворява критериите за получаване на ис
каната академична длъжност, съгласно ЗРАС в Р. България, Правилника за негово
то приложение. Правилника за условията и реда за заемане на академични длъж
ности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Въз основа на представените научни трудове, съдържащите се в тях науч
ни и научно-приложни приноси, намирам за основателно да предложа канди
датът доцент д-р Юрий Иванов Дачев да бъде избран и да заеме академичната 
длъжност „професор“ в област на висшето образование 5. „Технически нау
ки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, 
научна специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография“.

27.09.2017 г. 
гр. Варна

Рецензент: 
/проф. д-р va ^ . акиев/


