
РЕЦЕНЗИЯ

по конкурс за получаване на научното звание 

’проф есор”

по научната специалност Водни пътища, съобщения и хидрограф ия, 
професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

към катедра Корабоводене, Факултет Навигационен при Висше Военно Морско 
Училище „Н.Й.Вапцаров” -  Варна

с кандидат: доц. д-р Юрий Иванов Дачев от Висше Военно Морско Училище 
„Н.Й.Вапцаров” -  Варна

Рецензент: проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов
Институт по информационни и комуникационни технологии -  БАН, София 1113, 
ул. Акад.Г.Бончев бл.2

Конкурсът е обявен от Висще Военно Морско Училище „Н.Й.Вапцаров” -  Варна

I. Общи положения и биографични данни

Основните данни за образованието, научните степени и звания за 
кандидата са дадени в Таблица 1.

Таблица 1.

Име роден Висще образование Научна степен 
д-р (ктн)

Доцент

Юрий Иванов 
Дачев

1954
г.

1976 г. -  магистър, 
ВВУАПВО „П.Волов”, 
Шумен - спец. „инж. 
по геодезия, 
фотограметрия и 
картография”

1995 г. -  
Висша
Атестационна
Комисия

1998 г. - 
Висша
Атестационна
Комисия

Юрий Дачев е завърщил висше образование през 1976 г. във ВВУАПВО 
„П. Волов” - Шумен като инж.-магистър, специалност „геодезия, фотограметрия 
и картография”. През 1995 г. защитава образователно-научната степен д-р 
(ктн), утвърден от Виеща Атестационна Комисия. От 1976 г. до 1986 г. работи в 
системата на Министерство на отбраната като командир на взвод и помощник 
началник щаб на част. От 1986 г. до 1999 г. е преподавател в ВВУАПВО „П. 
Волов” - Шумен, катедра Геодезия, като заема последователно длъжности



асистент, старши и главен асистент, доцент. От 1999 г. -2001  г. е преподавател 
като доцент в ТУ-Варна към катедра „Корабоводене”. От 2001 г. до сега е 
преподавател и доцент във ВВМУ ’’Н.Й.Вапцаров”

II. Общо описание на представените материали

Представените трудове за конкурса за професор са систематизирани в 
Таблици 2 и 3.

Таблица 2: Научни трудове на кандидата представени за конкурса

Кандидат Представени за 
професор Представени за д-р Представени за доцент

Юрий Иванов 
Дачев

1 монографичен 
тр уд ;11 статии 
и 15 доклада на 
Научни форуми; 
8 учебни 
помагала

за д-р: (1976 г.) -  
5 публикации 4 статии; 15 доклада, 

5 учебни пособия

Таблица 3: Представени научни трудове за конкурса за професор
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Рецензентът счита, че всички представени научни трудове са от 
областта на конкурса.

От представените трудове обект на рецензирана са 11 статии и 12 
доклада. .

• Доклад 4 не се рецензира, тъй като съществени части от него са 
включени в Доклад 2 .

• Доклад 11 не се рецензира, тъй като Статия 6 има аналогични 
резултати и текстове, представени на английски език.

• Доклад 12 не се рецензира, тъй като Стаия 8 съдържа аналогични 
резултати и текстова, представени на английски език.

• Не се рецензират учебните пособия, тъй като те са преминали такава 
процедура при тяхното публикуване.



Тази редукция не е повлияла на общата оценка на изследователската и 
научна дейност на кандидата.

Всички приети за рецензирана 27 труда са излезли от печат, като за 
непубликуваните Статии 9,10,11 и Доклади 13,14,15 са представени служебни 
бележки, че са рецензирани и одобрени за публикуване.

Представените и приети за рецензирана научните публикации са 1 
монография, 4 статии в чуждестранно списание, 7 са статии в български 
списания; 1 доклад на конференции в чужбина, 11 доклада на конференции 
проведени в България. Кандидатът има значителен брой самостоятелни 
публикации и като първи автор.

Представените научни публикации, тематично отговарят на 
обявената специалност на конкурса.

В справката за цитирания са посочени 11 цитирания от трудове на 
кандидата. Цитиранията са български автори и съавтори. Не са отбелязани 
цитирания от чуждестранни автори. Рецензентът счита, че отсъствието на 
цитирания от чуждестранни автори е показател, че чуждестранните автори не 
са запознати с изследванията на кандидата, поради негова ограничена 
публикационна дейност в едно чуждестранно списание. Тази констатация се 
прави за да стимулира активността на кандидата в международни научни 
форуми.

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

Рецензентът счита, че трудовете на кандидата Юрий Дачев адресират 
две научни направления;

- Разработване на проблеми в геодезията, които се отнасят до 
разработване, тестване и приложение на електронни карти. Преобладаващите 
разработки се отнасят за морски карти и релефи на българското черноморско 
крайбрежие. Свързано с тази тематика е последващото разработване на 
проблема за локализация на морски съдове, включително и използване на 
сателитни данни.

- Разработване на проблеми свързани с локализация на подвижни морски 
цели. Областта на изследване включва анализ и синтез на режими на 
измерване на параметри на сигнали от радиолокационни станции, на 
интегриране и обединяване на сигнали от няколко радиолокационни станции. 
Цели са постигане на точност и ефективност в определяне на местоположение 
на обекти.

В публикациите за разработване на проблеми на геодезията основно 
място има делът на разработване и използване на електронни карти. С тяхна 
помощ се решават проблеми за навигация на морски съдове, за определяне на 
местоположение на обекти, за изпълнение и съгласуване на изисквания на 
стандарти при разработване и актуализиране на морски карти. Разработването 
на този клас проблеми е свързано и с оценка на полезност и работоспособност 
на новите карти, на електронните техни издания, на точносттта на направена 
локализация. Специфични резултати в публикациите на кандидата е конкретна 
реализация на система за електронно изобразяване на карти, въвеждане нова 
информация в български морски навигационни карти, прави се сравнителен 
анализ на на електронни картографски продукти, проектира се архитектура на



база данни за географска информационна система за черноморското 
крайбрежие.

В публикациите за проблемите, свързани с локализация на подвижни 
обекти е търсено и намирано съответствие и съгласуване на работата на 
специализирани технически системи (фазов метод за измерване на 
разстояния), повишаване надежността на фазови измервания, изисквание към 
референтни геодезически системи. Тези изследвания целят постигане на бързо 
и прецизно определяне на местоположението на подвижни обекти. Специфични 
резултати в публикациите на кандидата е синтез на корекции при фазов метод 
на измерване на разстояние, метод за филтриране на радиолокационни 
измервания, интегриране и съгласуване на измервания от няколко 
радиолокационни станции, метод за прецизни линейни измервания в 
транспорта, оценка на корелационни свойства на кодови последователности. 
Оценявана е ефективност на собствен метод за фазови измервания, което се 
прилага при определяне местоположение на подвижни обекти.

Рецензентът счита, че представените две главни научни направления за 
разработване на карти за геодезични задачи и решаване на задача за 
локализация на подвижни обекти, в които са правени научни и приложни 
изследвания от кандидата съдържат вътрешна сложност. Изследванията в тези 
проблемни области изискват значителни познания в областите на геодезията, 
информационно моделиране, принципи на локализация и технологии за 
измерване на разстояния. Това определя, че кандидата Юрий Дачев има 
значителен натрупан научен опит и експертиза да работи в технологични 
сложни научни направления.

В списъка на публикациите на Юрий Дачев има и изследвания, които 
адресират областта на предаване на данни. Тези изследвания са ограничени и 
имат непряко значение към основните тематични изследвания.

Рецензентът високо оценява научната и научно-приложна работа, 
представяна в работите на кандидата. Разработвани са физически и 
електронни карти на българско Черноморие, на подводни релефи, 
навигационни карти за приложение в морски средства. Разработени са 
алгоритмични методи за повишаване на точността на локализация, за 
интегриране и съгласуване на данни от няколко радиолокационни станции, 
което е позволявало постигането на по-висока точност и надежност при 
определяне на местоположение на подвижни обекти. Търсени са решения и за 
използване на спътникови данни за локализиране на обекти.

Представените от кандидата за участие в конкурса трудове имат ясно 
изразен системно-инженерен характер за решаване на практически задачи по 
разработване на навигационни карти, за локализация на обекти, за прецизни 
линейни измервания с електронни далекомери.

Рецензентът счита, че изброените решавани задачи позволява да се даде 
положителна оценка за изследователската работа на кандидата.

Кандидатът представя и осем учебни помагала, по тематики свързани с 
изследователската и преподавателска дейности: по геодезия, по използване на 
морски навигационни карти, по локация на обекти. Учебните помагала 
съдържат обяснения и примери за изпълнение от студентите, като 
преподаваната материя е трудна. Това е положителна атестация за 
професионалната квалификация на кандидата в областта на геодезията, 
локализацията и навигацията.



IV. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 
кандидата

Като следствие от длъжността преподавател в Университет, кандидатът 
има академично натоварване с лекции и упражнения. Подготвените и водени 
дисциплини са в областта на „Геодезия, картография и лоция”, 
„Астронавигация”, „Военна топография”, „Хидрография и лоция”, „Лоция на река 
Дунав”. Те се водят за бакалаври и магистри на български език във ВВПУ 
„Н.Й.Вапцаров”.

Представени са документи от кандидата, че той е бил научен ръководител 
на двама докторанти, които са защитили дисертационните си трудове. 
Понастоящем кандидатът е научен ръководител на други двама докторанта.

Рецензентът счита, че педагогическата дейност на кандидата съответства 
на изискванията за академичен преподавател.

V. Основни научни и научно-приложни приноси

Рецензентът счита, че в представените трудове има научни, научно- 
приложни и приложни приноси, които могат да се дефинират по следния начин:

Научни приноси: които кандидатът представя в публикациите, са както следва:
1. Разработване на формални модели при разработване и 

оразмеряване на навигационни карти. Моделите прилагат нови 
координатни системи и съответни параметри: елипсоид, мащаб, 
проекция.

2. Разработване на нови режими за фазово измерване, необходимо за 
локализация на подвижни обекти. Тези режими постигат по-точна и 
надежна локализация.

Научно-приложни приноси, които кандидатът представя в публикациите, са 
както следва:

1. Разработени са методи за съставяне на електронни карти и 
използването им за режими на морска навигация.

2. Проектирана е географска информационна система, която прилага 
функционални предимства на електронните карти. Това позволява да 
се планират хидрографски изследвания, да се оцени ефективността 
на морски пътища и морски навигационни карти.

Приложни приноси, които кандидатът представя в публикациите, са както 
следва:

1. Разработване на морски карти за българското Черноморие и 
хидрографски карти на морското дъно около българското крайбрежие.

2. Усъвършенстване на технологични параметри на радиодалекомери.

VI. Значимост на приносите за науката и практиката

Рецензентът счита, че кандидатът има представително национално 
участие в научни форуми, организирани у нас. Някои от тях са Международни 
конференции, провеждани у нас (lAMU-Varna, УНИТЕХ-Габрово). Кандидатът 
има и публикации в научни списания, издавани у нас на български език



(Геодезия, картография, земеустройство). Има публикувани статии в чужбина 
(Journal of Marine Technology and Environment-Romania).

Кандидатът има и участия в международни конференции в Полша и Чехия. 
Негови доклади са изнасяни и публикувани на специализирани конференции на 
ВВУАПВО „П.Волов”-Шумен, ВВОУ „В.Левски” -  В.Търново, ВВМУ -  Варна.

Кандидатът има представен списък с 11 цитирания, всичките от български 
автори. Рецензентът счита, че този списък е можело да бъде по-голям при по 
интензивно представяне на резултати на кандидата в чужбина. Специалната 
тематика на кандидата е причина също този списък да не е голям.

Кандидатът доц.д-р Юрий Дачев е представил справка за участие в 7 
научно-изследователски проекта. Договорите са външни с ВСУ-„Черноризец 
Храбър” и Шуменски Университет. Останалите договори са изпълнявани 
съгласно вътрешен изследователски план на ВВМУ. Приложени са и писма- 
референции за внедряване на резултати в практиката на фирми (Бон Марин 
ООД, Геобазис ООД, Прециз Инженеринг ЕООД).

VII. Критични бележки и препоръки

1. Препоръчвам на кандидата в изследванията си да сравнява своите 
резултати с други подобни известни от литературата. Понастоящем такива 
сравнения не са правени, а се оценяват само собствени резултати.

2. Препоръчвам кандидата да обърне внимание в своята бъдеща работа 
неговите разработки да стават достояние на изследователската колегия и 
в чужбина. Понастоящем кандидатът получава цитирания само от 
български автори и колеги но като че ли остава неизвестен със своите 
изследвания сред международната академична общност.

3. Лично мнение на рецензента е изследователската и работа да се 
концентрира в научни области, където може да се приложат формални 
методи и зависимости за оценка на качество на работа на информационни 
системи, прилагащи електронни карти, навигация и локализация на 
подвижни морски обекти. Това е предпоставка за получаване на значими и 
прагматични резултати в съответното научно направление. В противен 
случай изследванията ще се ограничат до получаване само на емпирични, 
експериментални резултати без да има възможности за потенциално 
подобряване на режими на работа на географски информационни системи 
и електронни карти.

VIII. Лични впечатления и становище на рецензента

Имал съм възможност да се запозная с кандидата при съвместно участие 
в Научни журита. Създаденото ми впечатление от представените публикации е 
много добро, като се отчита сложните абстрактни области на изследвания и 
работа в областта на геодезията, разработването на морски електронни карти, 
прилагането им в автоматизирани информационни системи. В публикациите е 
виден стремежът за провеждане на експерименти за показване и анализиране



и на количествени оценки от разработване на практически решения за 
изработване и използване на карти.

Рецензента счита, че основните научни, научно-приложни и приложни 
приноси в трудовете, представени за конкурса, са лично дело на кандидата и с 
негово непосредствено участие. В част от трудовете на Юрий Дачев са 
решавани и публикувани практически решения за разработване на карти, 
геодезични задачи, локализиране на подвижни обекти, навигация на морски 
съдове. Кандидатът е прилагал своята квалификация и за разработване на 
изследователски проекти. Част от получените изследователски резултати са 
прилагани и за подпомагане на учебен процес в предметната област на 
Геодезия, картография и лоция.

В трудовете на доц. д-р Юрий Дачев според рецензента има значими 
научни, научно-приложни и приложни приноси.

Заключение:

Кандидатът в конкурса доц. д-р Юрий Дачев е представен с достатъчно 
научни трудове. В разработките на кандидата има оригинални научни, научно- 
приложни и приложни приноси.

Считам, че изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
България и Правилника за неговото прилагане са изпълнени от кандидата за 
конкурса.

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 
значимост, съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни 
приноси намирам за основателно да предложа доц. д-р Ю рий Дачев да заеме 
академичната длъж ност „проф есор”  в научната специалност Водни 
пътища, съобщ ения и хидрограф ия, професионално направление 5.5 
Транспорт, корабоплаване и авиация

24.09.2017 Рецензент:

Проф. дтн инж. Тодор Стоилов


