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по конкурс 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 бр. 44/02.06.2017 г. 

с кандидат: Юрий Иванов Дачев, доктор, доцент

Член на научно жури: Андрей Иванов Андреев, д.ик.н, професор

В конкурса за професор, обявен в ДВ, бр. 44/02.06.2017 г , стр. 42, т. 99 за 
нуждите на катедра „Корабоводене” към факултет „Навигационен“, като кандидат 
участва единствено доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев.

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

1. Кратки биографични данни
Доц. д-р Юрий Дачев е роден на 17.10.1954 г. През 1976 г. завършва ВНВАУ 

„Г. Димитров” - гр. Шумен и се дипломира като инженер по „Геодезия, 
фотограметрия и картография“ -  офицер от АИР. През 1995 г. защитава дисертация 
и получава научната степен „кандидат на техническите науки" („доктор”). Работил е 
от 1976 г. до 1986 г. в поделения на МО. От 1986 г. до 1999 г. е заемал академични 
длъжности съответно - асистент, главен асистент и доцент в катедра „Геодезия“ на 
ВВУАПВО „П. Волов“ -  Шумен. От 1999 г. до 2001 г. е доцент в ТУ -  Варна. От 2001 
до сега е доцент във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ -  Варна.

Участвал е в научни журита и редакционни колегии. Член е на: СГЗБ, КИГ, 
LIONS Club “Академика" и БАНИ. Вписан е в регистъра на лицата, правоспособни да 
извършват дейности по кадастъра и е вещо лице към Районен, Окръжен и 
Административен съдилища - Варна. Получил е 6 награди за високи резултати в 
учебно-възпитателния процес и висок професионализъм. Владее руоки и английски 
езици.

2. Общо описание на представените материали
Трудовете на кандидата са общо 65 броя.
Кандидатът, доц. д-р Юрий Дачев участва в конкурса с 35 броя публикации 

от които; статии 11 бр., доклади 15 бр., учебници и учебни пособия 8 бр. и 
монография 1 бр. Самостоятелните публикации са 18 бр. Публикациите на 
английски език са 7 бр. от които 5 бр. са в чужбина.

Научноизследователската дейност на кандидата е свързана със създаването 
на нови методи, методики и програми в областта на геодезията, линейните 
измервания с радио и светло далекомери, хидрографията, морската навигация и 
картографията.



Научно-приложната дейност на кандидата е свързана с анализи, оценки и 
класификации на: навигационните проблеми в корабоводенето; ефективността на 
морските пътища; възможностите на съвременните навигационни планове и карти 
продукция на Хидрографската служба на ВМС и др.

II. Оценка на педагогическа подготовка и дейност на кандидата
Представено е удостоверение за учебната заетост на кандидата през 

учебната 2017/2018 г. -  115 часа лекции и 268 часа упражнения, общо 498 часа 
приравнени към упражнения. Доц. Дачев води лекции през учебната'2017/2018 г. в 
ВВМУ по следните дисциплини: Военна топография: Геодезия, картография и лоция; 
Геодезия, Хидрография и лоция.

Изнасял е лекции като хоноруван доцент в ШУ “Епископ Константин 
Преславски”.

Има отпечатани учебници и учебни пособия -  8 броя на български език, от 
които: 3 броя учебници и 4 броя учебни пособия.

Доц. Дачев е научен ръководил на 4 докторанта. Двама от докторантите са 
защитили успешно, а в момента е ръководител на двама докторанти.

III. Основни научни и научно-приложни приноси
Някои от по съществените приноси са:
Научни:
1. Създаване на нови методи за изследване и нови технологии
1.1. Създаден е метод за линейни измервания с радиодалекомери, 

подобряващ технологичните им качества. (5.3.5; 5.4.2; 5.4.4)
1.2. Създаден е метод за почишаване на ефективността на работа на 

пунктовете за обработка на радиолокационната информация, чрез използване на 
подходящи геодезически координатни системи. (5.4.3)

1.3. Създадена е програма и методика за изследване и оценка на точността на 
позициониране на системи, агрегати и инсталации, за различни режими и 
параметрина преместване и позициониране. (11.2; 11.4)

1.4. Създадена е и експериментирана програма за изследване на 
пространствени деформации на точки, сгради и съоражения. (11.1)

1.5. Създадена е програма за извършване на хидрографски изследвания на 
релефа на морското дъно, съобразена със стандартите, регламентирани от 
Международната хидрографска организация. (5.3.10)

2. Доказване с нови средства на съществуващи проблеми, хипотези и 
теории.

2.1. Определяне на стойностите на коефициента на рефракцията на 
атмосферата за региона на София, за изчисляване на метеорологичните редукции 
при високоточното измерване на разстояния с радио и светлодалекомери. (5.3.1)

2.2. Разработена е програма за изграждане на географска информационна 
система (ГИС) за българското черноморско крайбрежие за повишаване на 
безопастността на корабоплаването и поддръжка на навигационните тренажори и 
симулатори за подготовка на корабоводители с актуална информация за брега и 
акваторията. (5.4.6)

Научно-приложни
3.1. Анализ на характерни инциденти с кораби през 2013-2016 г., дължащи се 

на неправилно използване на електронни навигационни прибори на модерен 
корабен мостик -  AIS, ECDIS, GPS, ARPA и др. (5.4.13)

3.2. Оценка на ефективността на основните морски пътища в Световния океан 
и анализ на проектите за строителство на нови морски пътища. (5.4.15)

3.3. Оценка на състоянието, качеството и възможностите на съществуващите



и на новите български морски навигационни карти и планове, издавани от 
Хидрографска служба на ВМС. (5.3.6, 5.3.9, 5.4.11)

Приноси в образованието и подготовката на специалисти
Разработване на учебници и учебни помагала
-  Учебник «Геодезия» за дисциплината «Геодезия, картография и лоция»;
- Учебно пособие «Ръководство за упражнения по геодезия и картофрафия» 

за дисциплината «Геодезия, картография и лоция» (6.2.1);
- Учебно пособие «Четене и коригиране на морски навигационни карти» за 

специолности «Корабоводене», «Речно корабоводене», «Логистика» и «МВТ» (6.2.2);
- Учебно пособие «Албум за скици и рисунки по лоция» за специолности 

«Корабоводене» (6.2.3);
- Учебно пособие «Албум за упражнения и учебна практика по геодезия» за 

специолности «Архитектура» и «Строителство на сгради и съоражения» от ВСУ 
(6.2.4);

- Учебно пособие «Албум за упражнения и учебна практика по инженерна 
геодезия» за специолности «Архитектура» и «Строителство на сгради и 
съоражения» от ВСУ (6.2.5);

- Електронно издание на учебник «Геодезия» - второ преработено издание, за 
специолности «Корабоводене», «Речно корабоводене», «Логистика» и «МВТ» (6.27);

- Електронно издание на монографията «Морските карти» за специолности 
«Корабоводене», «Речно корабоводене» (6.2.8).

Монографичният труд „Морските карти“ е сполучлив опит да се обобщи 
научно информацията за морските карти. Анализът на елементите на този 
специален вид карти -  математическа основа, картографски проекции, 
координатни и височинни системи, семиотика, са извършени професионално на 
високо ниво. Оценено е състоянието на българските морски навигационни карти 
съгласно международните стандарти и са направени препоръки за тяхното 
развитие. Монографичният труд е полезен за учените и изследователите, 
занимаващи с изследвания в тази област, както и за студенти и докторанти.

От приложената справка за цитиранията на научните трудове на кандидата 
следва, че 6 труда са цитирани в 11 труда на други автори.

Научни изследвания на доц. Дачев са внедрени във Военноморски 
изследователски център и има три референции за съвместна работа в научни и 
практически изследвания по геодезически дейности от геодезически фирми.

Считам, че представените трудове и посочените приноси са лично дело на 
кандидата доц. д-р Дачев.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Приносите в научните трудове на кандидата доц. Юрий Дачев са свързани 

със създаване на нови методи за изследване и нови технологии и доказване с нови 
средства на съществуващи проблеми, хипотези и теории,

Спазени са количествените показатели на криуериите за заемане на 
академитата длъжност «професор» приети във ВВМУ «Н. Й. Вапцаров».

Кандидатът доц. Юрий Дачев е учен и преподавател с богат професионален и 
педагогически опит. Ползва се с висок авторитет в научните среди, сред колегите си 
и обучаемите. Доказателство за това са шестте награди от ръководството на МО и 
ВВМУ.

Познавам кандидата доц. д-р Дачев, като изявен учен в областта на 
геодезията и хидрографията. Изключително коректен е в работата си с колеги и 
обучаеми, което е гаранция за неговия авторитет в академичната и геодезическата 
общност. Той е признат учен и преподавател у нас и в чужбина.



5. Критични бележки и препоръки

Нямам критични бележки. Препоръчвам на кандидата да продължи да работи 
все така всеотдайно и на високо професионално ниво.

Заключение:
Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 
приемам за основателно да предложа кандидатът доц. д-р инж. Юрий Иванов 
Дачев да заеме академичната длъжност „професор" в катедра 
„Корабоводене“ по професионално направление 5.5 Транспорт, 
корабоплаване и авиация, научна специалност „Водни пътища, съобщения и 
хидрография".

28.09.2017 г. 

гр. Шумен

Член на научното жури; j
проф. д.ик.н. инж. А. Андреев


