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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Благовест Чанев Белев, к.д.п. 
катедра „Корабоводене“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

относно конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурсът е обявен в ДВ бр.44/02.06.2017 г. за академичната длъжност 
„професор” в областта на висшето образование 5. „Технически науки”, от 
професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” и научната 
специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография” за нуждите на катедра 
„Корабоводене“ към факултет „Навигационен“ на ВВМУ -  Варна.

Научното жури е назначено със заповед № ОС-189/30.06.2017 г. на Началника на 
ВВМУ -  Варна.

В конкурса участва един кандидат -  доц. д-р Юрий Иванов Дачев.
Доцент Дачев е роден през 1954 година. Има 31 години трудов стаж като 

преподавател на длъжност от асистент до доцент. Завършва висшето си образование 
във Висшето военно-артилерийско училище „Панайот Волов“ -  Шумен през 1986 
година, специалност „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“.

Академичната кариера на кандидата започва през 1986 година като катедра 
„Геодезия” на факултет „Артилерия” във ВВУАПВО „Панайот Волов” - Шумен. През 
1994 година след успешно защитена дисертация на тема „ Метод за редуциране на 
измерените разстояния на отчетната повърхнина (референтен елипсоид, гаусова 
равнина)”, получава научно-образователната степен „доктор” по научна специалност 
„Обща, висша и приложна геодезия“. През 1998 година е избран за доцент към катедра 
„Геодезия”. През 2008 година е избран за ръководител на катедра „Корабоводене“ към 
Висшето военно-морско училище “Никола Вапцаров” -  Варна.

ДоцентДачев изпълнява всички необходими изисквания за участие в конкурс за 
академична длъжност „професор“, изброени в Правилника за академично развитие на 
ВВМУ „Никола Вапцаров“ -  Варна, а имено:

1. Представя диплом за научна и образователна степен “доктор“по научна специалност 
„Обща, висша и приложна геодезия“

2. Заема длъжността „доцент“ в срок, който покрива необходимия минимум.

3. Представя най-малко четири реални публикации в пълен обем, публикувани в 
реномирани периодични чуждестранни издания с impact factor, с които не е участвал в 
предходен конкурс за академична длъжност „доцент“.

4. Цялостната научна дейност на доц. д-р Юрий Дачев е представена от 65 публикации. 
От тях 1 дисертационен труд и 1 автореферат, 14 учебници и монографии, 4 
публикации в чужди периодични издания, 11 публикации в български периодични 
издания, 9 доклада от международни и национални конференции и 21 публикации в 
сборници с доклади от научни конференции и конгреси.

След конкурса за доцент, проведен през 1998 г, доц. Дачев представя 35 реални 
публикации, от които 1 монография, 26 научни статии и доклади и 8 учебника и 
учебни помагала.



5. Ръководи четирима докторанти, от които двама са успешно защитили.

Научната продукция на доц. д-р Юрий Дачев се разглежда в следните четири 
раздела:

- раздел „УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ“ -  представена е многообразна 
тематика, в областта на морските навигационни карти, геодезия и картография за 
коабоводители и инженерна геодезия за архитекти. Представени са 1 монография, на 
издателство „Стено“, 6 самостоятелни учебника и учебни пособия и 1 учебник в 
сьавторство. В изданията са разгледани проблеми и теории, свързани с: използване на 
карти и пособия в хартиен и електронен формат в корабоплаването, извършване на 
хидрографски промери, решаване на приложни задачи в строителството и 
архитектурата и др. Представени са албуми за изучаване на лоцията на Българското 
черноморско крайбрежие и за упражнения и учебна практика по геодезия.

В раздела „ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ 
СПИСАНИЯ“ са представени 4 научни статии в рецензирани списания, в които 
разглеждат новости в производството на морски навигационни карти и планове от ХС 
на ВМС, промените в издаването на морски публикации след въвеждането на ECDIS 
като задължително навигационно средство на търговските кораби.

В раздела „ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ“ 
са представени 7 реални публикации, в български периодични списания, публикувани 
след участие в конкурса за доцент. Разгледани са проблемите в стандартизирането на 
електронните картографски продукти за корабоплаването, прилагането на фазовия 
метод за измерване на разстояния, особеностите на изображението на новите български 
морски карти.

В раздела „ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕСИ“ са представени 15 доклада. Те са е акцент върху 
проблемите на геодезията и картографията в морските дейности, използването на 
стандарти електронни карти в корабоплаването, използването на геодезически мрежи и 
референтни системи.

Представени са 11 цитирания на документи в учебници, научни статии, 
дисертации.

Доц. Дачев е бил научен ръководител на 2-ма успешно защитили дисертация 
докторанти и е научен ръководител на 2 докторанти в процес на обучение.

Могат да се изтъкнат следните научни и научно-приложни приноси на доц.
Дачев:

1. Разработен е нов подход в анализа и оценката на реферирането на новите издания 
морски карти към елипсоида WGS-84.

2. Оптимизирана е класификацията на картите, наложена от появата на динамичните 
три (3D) и четири (4D) дименсионни карти.

3. Направен е анализ, оценка и систематизиране на картната продукция на 
Хидрографската служба на ВМС, включително и на най-новите издания морски 
навигационни карти и планове, както и на публикациите, свързани е избора, 
четенето и коригирането им.

4. Оптимизирана е съществуващата методика за съставяне на картни мрежи в 
меркаторова проекция, като новата методика е по-ефективна както по отношение



на точността на картните мрежи, така и по отношение на времето за тяхното 
съставяне.

5. Създадена е програма и методика за изследване и оценка на точността на 
позициониране на системи, агрегати и инсталации, за различни режими и 
параметри на преместване и позициониране.

6. Създадена и експериментирана програма за изследване на пространствени 
деформации на точки, сгради и съоръжения.

7. Създаден е метод за линейни измервания с радио далекомери, подобряващ 
технологичните им качеетва.

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

9. Разработена е програма за изграждане на географска информационна система 
(ГИС) за българското черноморско крайбрежие с основни цели повишаване на 
безопасността на корабоплаването и поддръжка нанавигационните тренажори и 
симулатори за подготовка на корабоводители с актуална информация за брега и 
акваторията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научната активност на доц. Юрий Дачев отговаря на изискванията за придобиване 

на академична длъжност „професор“, определени в Правилника развитие на
академичния състав на ВВМУ -  Варна. Публикациите му в списания са 11. Има 
деветнадесет години трудов стаж като доцент. Учебната му натовареност е над 
норматива. Притежава висока цитируемост. Владее английски и руски език.

Считам, че доц. д-р Юрий Дачев покрива академичните и наукоме1рични критерии 
за заемане на академичната длъжност „професор“ при Висшето B o e i^ -морскоучилище 
-  Варна.
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