
Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 
длъжност „професор" по професионално направление 5.5. „Транспорт,

корабоплаване и авиация", научна специалност „Водни пътища, 
съобщения и хидрография", обявен в ДВ, брой 44 от 02.06.2017 г., на 

кандидата доц. д-р инж. Юрий И^ванов Дачев от катедра „Корабоводене" на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" - Варна.

Настоящата рецензия е изготвена съгласно Заповед на Началника на ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров" № ОС 189/30.06.2017 г., въз основа на документи, постъпили по 
конкурс, обявен от ВВМУ за нуждите на катедра „Корабоводене" и в съответствие с 
„Изисквания към рецензиите по конкурси за заемане на академична длъжност 
„професор" -  Приложение №5" на ВВМУ. Представените по конкурса документи 
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и на Приложение №7 от 
изискванията на ВВМУ.

За участие в конкурса е подал документи единствен кандидат - доц. д-р инж. 
Юрий Иванов Дачев.

Процедурата по конкурса е коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали

Доц. д-р инж. Дачев е представил общ списък от 65 наименования, от които за 
участие в конкурса за „професор" са 35 научни труда. (Таблица 1)
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В списъка на трудовете за участие в конкурса са включени една монография, 
11 статии в списания, 15 научни доклада и 8 учебника и учебни пособия.

Приемам за рецензирана 25 научни труда: една монография, 10 статии в 
списания и 14 научни доклада. При това отчитам факта, че учебните помагала са 
били рецензирани при своето отпечатване, което ми дава основание да ги включа в 
общата оценка на представената научна продукция, без да ги рецензирам. 
Внимателното ми запознаване с монографичния труд, който също е бил рецензиран ,̂ 
ми даде основание да посоча някои оригинални проносни елементи, въпреки, че той 
е бил вече рецензиран.

Основание да редуцирам броя на научните статии от 11 на 10 и на докладите 
от 15 на 14 ми даде факта, че в две от статиите -  № 5.6 (на английски език) и № 5.9 
(на български език) има почти пълно съвпадане на текста -  просто едната е превод



на другата. Същото се отнася и за научния доклад № 6.11. За да запазя 
наукометричната стойност на продукцията, аз реших да оставя за рецензирано труд 
№ 5.6, който е на английски език и е отпечатан в чужбина, и да не приема научните 
публикации № 5.9 и № 6.11.

От приетите за рецензирано научни трудове 8 са самостоятелни (6 статии и 2 
доклада). Четири от статиите са отпечатани в чуждестранни списания, а два от 
докладите са били представени на научни форуми в чужбина.

В заключение към тази част на рецензията аз отбелязвам, че наукометричната 
стойност на продукцията е достатъчно висока и отговаря на изискванията на ВВМУ 
за заемане на академичната длъжност „професор" (Приложение №2).

2. Данни за кандидата

Кандидатът за участие в конкурса доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев е роден 
на 17.10.1954 г. в гр. Русе. Средното си образование е завършил през 1972 г. в 
Математическа гимназия -  f^ce, а висшето си образование по специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография" -  във ВВУАПВО „П. Волов" -  Шумен през 
1976 г. През 1994 г. е защитил във ВВУАПВО -  Шумен дисертационен труд на тема 
„Метод за редуциране на измерените разстояния на отчетната повърхнина 
(референтен елипсоид, Гаусова равнина)". Работил е през периода 1976-1986 г. като 
офицер-геодезист и помощник-началник щаб по топогеодезическото и 
метеорологичното осигуряване в Министерството на отбраната. От 1986 до 1999 г. е 
работил като асистент, ст. асистент, гл. асистент, доктор и доцент в катедра 
„Геодезия" на ВВУАПВО „П. Волов" -  Шумен.

От 1999 г. до 2001 г. кандидатът е работил като доцент в катедра 
„Корабоводене" на ТУ -  Варна. От 2001 г. до сега е на постоянна работа в катедра 
„Корабоводене" на ВВМУ „Н. Вапцаров" -  първоначално като доцент, а от 2008 г. 
като ръководител на катедрата. През този период е работил и като доцент в катедра 
„Строителство на сгради и съоръжения" на ВСУ „Черноризец Храбър" - Варна. Член е 
на Академичния съвет и на Общото събрание на ВВМУ, а така също на Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България (от 1998 до 2006 г. е бил член и на
Управителния съвет на СГЗБ) и на Камарата на инженерите-геодезисти (КИГ). 
Получил е допълнителна квалификация по педагогика (във ВА Г. С. Раковски), 
американски английски език, информатика, дейности по кадастъра и притежава 
сертификати по „Подготовка на морски инструктори" и „Оценяване, изпитване и 
освидетелстване на морски лица".

3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата

В началото обобщавам наукометричната характеристика на приетата за 
рецензиране продукция, включваща следните групи:

• Монография от 206 страници;
• Научни статии - 10 броя, от които 4 са отпечатани в чужбина, а 6 са

самостоятелни;
• Научни доклади - 14 броя, от които 2 са докладвани на научни форуми в 

чужбина, 2 - на международни форуми в България, а два са самостоятелни.
Още веднъж подчертавам, че така приетата продукция отговаря напълно 

достатъчно на количествените изисквания за придобиване на научното звание 
„професор". Тя включва изискващите се видове публикации в обеми, достатъчни за



заемане на академичната длъжност „професор", съобразно Правилника за условията 
и реда, определен от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров".

В тематично отношение продукцията е насочена към решаване на важни 
проблеми в основните области и направления на морския транспорт и подготовката 
на кадри:

• Съвременни методи за измерване на физически показатели и разпознаване 
на обекти -  5.3.1, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4; .

• Морски навигационни карти: математическа основа, съдържание и 
поддържане на морските карти -  5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12;

• Стандарти, бази от данни и развитие на мрежите за връзка -  5.3.10, 5.4.6, 
5.4.7, 5.4.8, 5.4.9;

• Приложение на електронните морски навигационни карти в 
корабоплаването-5.3.11, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15.

Дейността на доц. д-р инж. Дачев в тези направления го характеризира като 
изследовател, внедрител и организатор на научни колективи в специфичната, но 
изключително важната област на приложение на морските навигационни карти.

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

От приложените документи се вижда, че общият преподавателски стаж на 
доц. д-р инж. Дачев е над 30 години (от 1986 г. до сега). През този период той е 
упражнявал преподавателската си дейност във ВВУАПВО -  Шумен, ТУ -  Варна, ВСУ 
„Черноризец Храбър" -  Варна, а от 2001 г. е на постоянна работа във ВВМУ „Н. 
Вапцаров".

От приложената справка, подписана от декана на факултет „Навигационен" се 
вижда, че доц. Дачев е водил занятия (лекции и упражнения) със студенти от ОКС 
„бакалавър" по дисциплините „Геодезия, картография и лоция", „Военна 
топография" и „Астронавигация" както следва: 2013-14 г. -  233 ч., 2014-15 г. -  287 
ч., 2015-16 г. -  228 ч., 2016-17 г. -  498 ч. Учебната му натовареност за магистри във 
ВВМУ е: 2013-14 г. -  37 ч., 2014-15 г. -  51 ч., 2015-16 г. -  37 ч., 2016-17 г. -  37 ч. 
Това натоварване като перспектива е напълно достатъчно за обявяването на 
конкурса за „професор" по заявената специалност.

Като положителен факт отбелязвам, че във всички учебни заведения, в които 
той е преподавал, е бил водещ преподавател по тази научна област. Това ми дава 
основание да направя заключение, че доц. д-р инж. Дачев е единственият 
хабилитиран преподавател в областта на геодезията и картографията, което прави 
естествено научното и преподавателското му израстване.

Кандидатът е участвал в разработването на учебни планове за специалностите 
„Корабоводене" и „Речно корабоплаване", а така също и в разработването на учебни 
програми по 8 дисциплини на български език и две дисциплини за чуждестранни 
студенти (на английски език).

Широката му професионална квалификация е била солидна база за активното 
му участие в различни форми на обучение, осъществявани във ВВМУ, ТУ, ВСУ и др.

Специално отбелязвам осемте учебни пособия, които са рецензирани и 
въведени в учебния процес на студентите и специализантите. По своето съдържание 
те покриват в немалка степен учебния материал на дисциплините, по които доц. 
Дачев е основен преподавател. Учебникът „Геодезия" -  второ преработено издание 
и монографията „Морските карти", въпреки, че са електронни издания на две от 
основните книги на хартиен носител, имат своята самостоятелна стойност. Това се



потвърждава от факта, че те имат различни обеми и самостоятелни 
идентификационни номера.

От представената справка и приложените заповеди на Началника на ВВМУ и 
дипломите за научна степен „доктор" се вижда, че доц. Дачев е бил ръководител на 
двама успешно защитили докторанти. В момента той ръководи двама докторанти. 
Бил е ръководител на над 50 дипломанти (ВВУАПВО, ТУ, ВСУ и ВВМУ).

Като рецензент смятам, че обширната учебна дейност на доц. Дачев отговаря 
напълно на изискванията за придобиване на академичната длъжност „професор".

5. Основни научни и научно-приложни приноси

Оценявам положително начина на самооценка на приносите в представената 
научна продукция, което е отразено в документа „Справка за приносите", с някои 
забележки, които ще представя след това. Справката е оформена в стегната форма 
при спазване на добрата традиция за класификация на приносите. Тази оценка е 
направена с добра мярка при спазване на приетите принципи и условия.

Оценката на приносите ще направя в две части: за монографията и за 
трудовете, приети за рецензирана.

А. Приноси в монографичния труд „Морските карти", издаден във 
Варна през 2017 г.

А.1. Получаване и доказване на нови факти в областта на математическите 
основи, картографските проекции, координатните системи на картите, а така също и 
на използваните проекции на морските навигационни карти.

А.2. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване на потвърдителни 
факти и внедряването им в практиката. Оценявам високо изключително богатата и 
добре систематизирана фактология по история, видове, елементи, хидрографски 
служби и начини на разпространение на морските карти.

A.З. Отбелязвам високо и дидактичната стойност на монографията, като 
пълно първо издание у нас.

B. Приноси в трудовете, представени за рецензиране

Предварително отбелязвам, че немалка част от трудовете притежават 
приноси, които са близки до посочените от мен в монографията. Част от трудовете 
са цитирани в литературата към монографията, а друга отразяват отделни части от 
нея, което аз намирам като напълно естествено.

В.1. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване и 
доказване на нови и потвърдителни факти

В. 1.1. Усъвършенстване на апаратурните и програмни методи и средства за 
измерване на разстояния в транспортните системи и за разпознаване на обекти: 
№№ 5.3.1, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4.

В.1.2. Систематизация и усъвършенстване на математическите основи, 
съдържание и поддържане на морските навигационни карти: №№ 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
5.3.6, 5.3.7, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12.

В.1.3. Разработване на примерни програми за извършване на хидрографски 
изследвания на релефа на морското дъно (№ 5.3.10) и за изграждане на географска 
информационна система за българското черноморско крайбрежие с цел повишаване



на безопасността на корабоплаването и поддържане на навигационните тренажори и 
симулатори за подготовка на корабоводители (№ 5.4.6).

В. 1.4. Оптимизиране на класификацията и систематизирането на морските 
навигационни карти с цел намаляване на човешките грешки при прилагането им: 
№№ 5.3.6, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.15.

В.2. Приноси с възможности за непосредствено прилагане в 
практиката

В.2.1. Систематизиране и усъвършенстване на стандарти, бази от данни и 
развитие на мрежите за връзка: №№ 5.3.10, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9.

В.2.2. Споделен е опит от приложението на електронните морски 
навигационни карти в корабоплаването: №№ 5.3.11, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 
5.4.15.

Приемайки тези приноси отбелязвам, че въпросите за приложение на ECDIS 
биха могли да бъдат застъпени по-широко.

Тук е мястото да направя някои бележки към документа, наречен „Справка за 
приносите". Не мога да приема приносите №№ 1.1 и 1.2 от т. II на справката, тъй 
като те не са следствие от научните трудове, представени за рецензирана, а са от 
непредставени изследователски проекти (№№ 11.1, 11.2, 13.4).

Приемайки по принцип идеята на принос № 1.2 от справката, не съм съгласен 
с използването на определението „по-оптимален". Прилагателното „оптимален" 
означава „най-добър" и няма сравнителна или превъзходна степен.

6. Значимост на приносите за науката и практиката

Значимостта на приносите на доц. Дачев за морската наука и практика се 
потвърждава от приложените референции от представители на морския бизнес: „Бон 
Марин" ООД, „Геобазис" ООД, „Прециз Инженеринг" ЕООД. Обръщам внимание също 
така и на участието му в изграждане на научноизследователската лаборатория по 
хидроакустика към Военноморския изследователски център. Приложените над 10 
грамоти и сертификати са признание и потвърждение на приносите от 
разнообразната му дейност. Впечатлението за значимостта на приносите се засилва 
от участието му в съвместни научни колективи от Румъния и Русия: общи 
публикации, ръководство на докторанти и др.

Специално отбелязвам и приносите в образованието и подготовката на 
специалисти, които поради своята специфика намират бърза и директна реализация.

7. Оценка на личните приноси на кандидата

Нямам никакви съмнения относно факта, че приносите в предложената научна 
продукция са лично дело на доц. Дачев. Основание за това ми дава следното:

• Десет от приложените трудове са самостоятелни;
• Тематична устойчивост на цялата продукция;
• Утвърдено място в научната общност, което се заема от доц. Дачев.

8. Критични бележки и препоръки

Освен вече направените критични забележки при приемането на трудовете за 
рецензирана и оценката на справката за приносите нямам други препоръки и 
критики.



Личните ми впечатления от цялостната дейност на доц. Дачев са, че той е 
възприет от колегите си като естествен лидер -  както като научен ръководител на 
докторанти, дипломанти и създател на научни колективи, така и като 
административен ръководител на основната катедра в навигационния факултет.

Заключение

Общата ми оценка за представените материали за участие в конкурса е 
положителна. Основание за това ми дават както доброто ниво на научната 
продукция, така и изключително активната му педагогическа дейност и умението му 
да ръководи научни и административни колективи.

На базата на това препоръчвам на научното жури да предложи на 
ръководството на ВВМУ „Н. Вапцаров" да избере и назначи доц. д-р инж. Юрий 
Иванов Дачев на академичната длъжност „професор" в професионалното 
направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация" по научна5аИ:пециалност 
„Водни пътища, съобщения и хидрография'

9. Творческа среда  ̂в която са постигнати приносите
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гр. Варна (проф. д.т.^^^^. Асен Недев)


