
С Т А Н О В И Щ Е
по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" 

по професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", 
специалност "Водни пътища, съобщения и хидрография"

Конкурсът е обявен в ДВ No.44 от 02.06.2017 г.
Кандидат: доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев
Член на научното жури: доц. д-р инж. Чавдар Илиев Александров

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната 
дейност на кандидата

Кандидатът за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
"професор" в катедра "Корабоводене" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна е завърщил 
ВВУАПВО „П. Волов“ -  Шумев, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография”. След обучение в аспирантура / докторантура във ВВУАПВО е защитил 
дисертация на тема "Метод за редуциране на измерените разстояния на отчетната 
повърхнина (Референтен елипсоид, Гаусова равнина)" по научна специалност 02.16.01 
"Обща, виеща и приложна геодезия". Цялата научна продукция извън дисертацията 
също е изцяло в областта на геодезията, картографията, хидрографските измервания и 
изследвания на морското дъно и морските навигационни карти. В конкурса за 
"професор" кандидатът участва с една монография и 26 публикации, от които 11 статии 
в списания (7 самостоятелни и 4 в съавторство, като 4 от тях са в чуждестранни 
списания), както и 15 публикации в сборници с доклади от международни 
конференции. В списъка с научни трудове са включени още 8 броя учебници и учебни 
пособия, писани самостоятелно и в съавторство. Кандидатът е самостоятелен автор 
общо на 18 публикации и е посочил 11 броя цитиранията на трудове си. Участвал е в 7 
научни и научно-образователни проекта.

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

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Доц. Юрий Дачев започва преподавателска работа като асистент в Катедрата по 

Геодезия на ВВУАПВО „П. Волов“ -  Шумен в 1986 г. Избран е последователно за 
старши асистент и главен асистент в катедрата, а от 1998 г. е избран за доцент. От м. 
септември 1999 г„ е преподавател в Технически университет -  Варна, а две години по- 
късно се премества в кат. „Корабоводене“, факултет „Навигационен“ на ВВМУ. Към 
датата на обявяване на настоящия конкурс е доцент и ръководител на катедрата. През 
годините преподава различни дисциплини от учебните планове на Навигационния 
Факултет на ВВМУ по специалности „Корабоводене“, „Логистика“ и „МВТ“. Списъкът 
е твърде голям, но е изцяло в областта на геодезията, картографията и лоцията. 
Познавам добре педагогическата работа на кандидата от периода 2001 -  2017 г., и смея 
да твърдя, че тя се характеризира с висок професионализъм и перфектна 
организираност. Наред с преподаването и в качеството си на ръководител на катедрата 
доц. Дачев се грижи за развитие на учебно-материалната база, осигуряваща учебния 
процес. Цялата тренажорна база на катедрата е обновена и се поддържат с неговото 
активно участие. Автор е на осем учебни пособия и множество учебни планове и 
програми, лекционни курсове, в т.ч. и online курсове. Броят на ръководените от него 
докторанти е 4, в т.ч. един чуждестранен гражданин. Двама са преминали успешна 
процедура по защита на дисертациите си, а останалите двама се обучават в различни
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форми на докторантура. Преподава и във Варненски свободен университет. Всичко 
това показва, че доц. Юрий Дачев има отлична 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 научен характер (в монографичен труд и 

трудове 11.1, 11.2, 13.4, 5.3.5, 5.4.2, 5.4.3 и 5.4.4, както и в трудове 5.3.1 и 5.4.6).
В монографичния труд със заглавия „Морските карти“ доц. Дачев предлага нов 

подход в анализа и оценката на различните видове карти, използвани в 
корабоплаването. Подходът е базиран на използване на съвременния модел на геоида 
WGS-84 и на произтичащите промени в математическата основа на морската 
картография. Разработена е нова класификация на картите, основана на навлизането на 
динамичните тримерни компютърни изображения и различните подходи, използвани 
при тяхното мащабиране;

Във втората група трудове са предложени нови методи и технологиии за 
изследване, приложими в корабоплаването, строителството на сгради и съоръжения и 
хидрографирането. Разработена е методика за изследване и оценка на точността на 
позициоиране на обекти при разлоични режими на преместване. Предложени са 
програми и методики за различни видове геодезични измервания с различни 
технически средства. Предложен е и метод за повишаване на точността на 
радиолокационните измервания посредством подходящ избор на геодезична 
координатна система;

В третата група трудове с използването на нови методи и средства се 
потвърждават съществуващи теории и хипотези. В тази група авторът е използвал 
технически средства като радио и светлинни далекомери и други геодезични 
инструменти за преизчисляване на коефициента на рефракция за определени 
географски райони с цел повишаване на точността на измерванията, както и 
специализиран софтуер за изграждане на географска информационна система (GIS) за 
района на Българското Черноморско крайбрежие с цел повишаване на безопасността на 
корабоплаването и създаване на по-добри условия за обучение на корабоводители.

3.2. Приноси с преобладаващ научно-приложен и приложен характер (в 
монографичен труд и трудове 5.4.13 и 5.4.15, 5.3.6, 5.3.9 и 5.4.11)

В монографичния си труд кандидатът оптимизира методиката за съставяне на 
картни мрежи в меркаторова проекция с цел повишаване на точността и съкращаване 
на времето за решаване на задачата, както и за улеснение на потребителите.

В трудовете от втората група се предлагат анализи и оценки на безопасността и 
на ефективността на основните технически средства, използвани в корабоплаването,а 
както и на морски пътища и на проектите за проучване и стрителството на нови такива;

В трудовете се извършва и оценка на състоянието, качеството и възможностите 
на новите Български морски навигационни карти, издавани от Хидрографската служба 
на ВМС на Р. България.

3.3. Методически изследвания, учебници и учебни пособия (в трудове 5.3.3, 
5.3.4, 5.3.10, 5.4.5 и 5.46. В същата група се поставят още учебници и учебни пособия 
от 6.2.1 до 6.2.8):

През годините, в които работи като преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
кандидатът участва активно в развитието и усъвършенстването на учебно-плановата 
документация и по методиката на нейното прилагане в учебния процес и в 
научноизследователската работа. Резултатът от тази работа се изразява в разработване



и внедряване на нови учебни планове и програми, както и в издаване на учебници и 
учебни пособия. Като ръководител на катедра „Корабоводене“ понастоящем доц. Дачев 
има водещата роля и отговорности в тази област, както и по разработване на 
документацията за отчет на учебния процес, учебната практика и стаж. Като особено 
успешна считам неговата работа по организирането и провеждането на об)шение в ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за специалност „Корабоводене“. В резултат на тази 
работа през последните години нарастна значително броят на студентите, а учебно- 
материалната база и документация бяха актуализирани неколкократно. Броят на 
учебните пособия, представени в конкурса е осем, в т.ч. учебник и ръководство за 
упражнения по Геодезия, албуми и учебни пособия и online издания за самостоятелна 
подготовка. Под негово ръководство са защитили двама докторанти, а други двама се 
обучават в различни форми. Тези факти говорят за успешно създадена и работеща 
школа за подготовка на висококвалифицирани млади специалисти в областта на водния 
транспорт, като основната заслуга за това се дължи на кандидата.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
В теоретичен план приносите на кандидата са свързани с изследвания в областта 

на картографията и нейната математическата основа, на използването на съвременни 
технически средства в геодезията с цел повишаване на точността на измерванията и 
създаване на методи и алгоритми за оценка на геодезичните и хидрографни 
изследвания. Достоверността на теоретичните изследвания е потвърдена с голям обем 
практическа работа, приложима в корабоплаването, но също и в строителството на 
пристанищни сгради и съоръжения и други инженерни дейности, изискващи 
геодезични измервания.

В 18 от предложените трудове кандидатът участва самостоятелно. За останалите 
не са представени документи за авторски претенции на другите автори, поради което 
считам, че съавторството е равноправно. В работите преобладават изследвания в 
областта геодезията, картографията и лоцията с приложения в корабоплаването и 
водния транспорт. Това ми дава основание да считам, че основните приноси в 
трудовете, представени за участие са по темата на конкурса и са лично дело на 
кандидата.

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

изисквания както количествено, така и като съдържание. Прави впечатление обаче, че 
повечето от изданията, в които е публикувано, не са индексирани в Scopus и Web of 
Science. Добре би било в бъдеще публикационната дейност на кандидата да се насочи 
главно към по-специализирани индексирани издания в чужбина, посветени на 
тематики, свързани с геодезията, картографршта и лоцията и техните приложения в 
корабоплаването, екологията и използването на ресурсите на морето и т.н.

Бих препоръчал също в бъдеще кандидатът да търси възможности за участие в 
международни проекти с Европейско финансиране със сродни унвиверситети и научни 
организации за прилагане на своите научни постижения в областта на геодезията и 
картографията и за популяризиране на Училището и факултета, както и по съвместни 
образователни проекти, публикационна и издателска дейност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доц. Юрий Дачев е представил за участие в конкурса значителна по обем научна 

продукция, насочена най-вече в областта на геодезията, картографията и лоцията за 
решаване на реални проблеми в сферата на водния транспорт, управлението на



корабите и корабоплаването. Представените разработки са на високо теоретично ниво, 
с достатъчен брой цитирания и отговарят на изискванията на регламентиращите 
документи. Впечатляващ е и педагогическият и административен опит на кандидата. 
Всичко това ми дава достатъчно основание да предложа доц. д-р инж. Юрий Иванов 
Дачев да заеме академичната длъжност "професор" в катедра „Корабоводене” по 
професионално направление 5.5. "Транспорт корабоплаване и авиация", специалност 
"Водни пътища, съобщения и хидрография".

27.09.2017Г. Член на научното журщ 
/доц. д-р Александров/


