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СТАНОВИЩ Е

за конкурс за академичната длъжност „професор” във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”-Варна

от проф. дтн. Красимира Петрова Стоилова ,
Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

По обявен конкурс от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”-Варна в ДВ брой 44/02.06.2017 г. за заемане на 
академичната длъжност „професор” в катедра „Корабоводене” по област на висше образование 5 
„Технически науки”, Професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна 
специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография” документи е подал един кандидат: доцент 
д-р инж. Юрий Иванов Дачев.

Представените материали по конкурса отговарят на изискванията на закона за развитие на 
академичния състав на Република България, на Правилника за неговото прилагане и на 
Правилника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”-Варна.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложна дейност
Представени са 35 труда, включващи една монография (самостоятелна), 11 научни статии 

(7 самостоятелни и 4 в съавторство), 15 доюиди на научни форуми (3 самостоятелни и 12 в 
съавторство), и 8 учебници и учебни пособия (7 самостоятелни и 1 в съавторство), всички те са от 
областта на конкурса. Основните hbj^ hh интереси на доцент д-р Дачев са свързани с геодезията, 
картографията, хидрографията и лоцията. Представените трудове и допълнителна информация го 
характеризират като притежател на съчетание на различни качества - изследовател, внедрител 
педагог, организатор и популяризатор на науката.

2. Оценка на педагогическата подготовка на кандидата. Доц. Ю. Дачев има широк 
спектър на преподавани дисциплини, включващи „Геодезия, картография и лоция” (ВВМУ); 
„Геодезия” (ВВМУ); „Хидрография и лоция” (ВВМУ); „Военна топография” (ВВМУ); „Частна 
лоция на река Дунав”; (ВВМУ); „Геодезия” (ВСУ); „Инженерна геодезия” (ВСУ). Преподава на 
чуждестранни студенти на английски език дисциплините „Геодезия, картография и лоция” 
(ВВМУ); „Геодезия” (ВСУ). Приложени са справки за преподавателската му заетост за последните 
5 години, доказващи преподавателската му активна работа. Той е изнесъл лекции по програма 
„Еразъм +” за мобилност на преподаватели по дисциплината „Геодезия, картография и лоция” в 
Университета в Сплит, Хърватска, на студенти, специалност „Навигация”. Това го характеризира 
като известен преподавател, чиито резултати се популяризират сред международната общност.

Работа със студенти и докторанти. Доц. Дачев е ръководител на дипломните работи на 
повече от 50 магистри от различни ВУЗ (ВВУАПВО, ТУ, ВСУ и ВВМУ). Председател е на 
Държавните изпитни комисии по „Корабоводене” и по Защита на дипломни работи с магистри, 
специалност „Корабоводене”. Член на Държавна изпитна комисия по „Корабоводене” - Функция 1 
в ТУ-Варна. Участва в изпитни комисии за кандидат-докторанти по докторска програма 
„Управление на кораби и корабоводене”. Ръководител е на докторанти - общо 4 ( 2  завършили и 
двама - обучаващи се понастоящем). Всичко това показва, че той е изградил научна група в 
неговата специалност от преподаватели и докторанти, довели до успещен край изследванията си.

Разработване на учебници и учебни пособия. Кандидатът е подготвил 8 учебника, ползвани от 
студенти от различни специалности във ВВМУ.

Допълнителна квалификация и специализация Приложен е списък на специализации на 
кандидата в различни специализирани области, за които е получил сертификати и лицензи, 
доказващи стремежа му към обогатяване на знанията и професионално израстване.



3. Основни научни и научно-приложни приноси

В представените трудове се съдържат съществени оригинални научни и научно-приложни 
резултати, приложени в практиката, водещи до качествена работа на ползвателите. Считам, че 
оеновните приноси в трудовете, са лично дело на кандидата и с негово непоередствено участие.

Научни приноси
Синтезиран е нов подход за анализ и оценка на новите издания морски карти на базата на 

отнасянето им към елипсоида WGS-84. Формализацията на подхода се основава на пролгяна на 
математическия апарат по отношение на референтен елипсоид, мащаб, картографска проекция, 
кординатна и височинна системи. В резултат се повишава ефективността при работа с морски 
карти.

Създадена е методика и програма за изследване и оценка на точността на позициониране на 
сиетеми за различни режими на преместване и позициониране.

Създаден е метод за линейни измервания е радиодалекомери, подобряващ технологичните им 
качества. Намалява се времето за измерване, конструкцията и цената на фазовите радиодалекомери, 
което позволява използването им в транспортни средства.

Създаден е метод за повишаване на ефективността на работа на пунктовете за обработка на 
радиолокационната информация чрез използване на подходящи геодезични координатни системи.

Научно-приложни приноси
Анализирана, оценена и е систематизирана картната продукция на Хидрографската служба на 

ВМС, с което се улеснява работата на ползвателите им.
Анализирана, оценена и е еистематизирана картната продукция на Хидрографската служба на 

Адмиралтейството на Кралство Великобритания, е което ее улеснява работата на навигационните 
екипажи на търговските кораби.

Определени еа стойностите на коефициента на рефракция (К) за региона на София, чрез които се 
повишава точноетта на измерените разетояния с електронни далекомери.

Оценена е ефективността на основните морски пътища в Световния океан и са анализирани 
проектите за строителство на нови морски пътища.

Оценено е състоянието, качеството и възможностите на съществуващите и новите български 
морски навигационни карти и планове, издавани от Хидрографската служба на ВМС.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Изследванията на кандидата водят до реални приноси в науката и практиката и до качествено 

изпълнение на задълженията на ползвателите му.
- Подобрена е съществуващата методика по отношение на точността и времето за съставяне на 

картни мрежи в меркаторова проекция. Новата методика улеенява работата на вахтените 
помошник-капитани на борда на кораба.

- Създадена е програма за хидрографеки изследвания на релефа на морското дъно, съгласно 
стандартите на Международната хидрографека организация.

- Създадена е програма за изграждане на географека информационна система (ГИС) за 
българекото черноморско крайбрежие с цел повишаване на безопасността на 
корабоплаването.

- Създадена е и е екепериментирана програма за изеледване на проетранствени деформации на 
точки, сгради и съоръжения.

Цитирания. Ю. Дачев е представил 10 цитирания от български учени на 6 публикации, 
представени пълно и изчерпателно в отделен списък.

Договори и експертна дейност. Доц. Ю. Дачев има активно участие в 8 научно
изследователски и образователни проекти и научни програми, потвърдени еъс съответни служебни 
бележки. Ръководител е на 2 проекта и е учаетник като експерт в две тригодишни международни 
научни програми, както и в проекти на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”-Варна. От последното има



Удостоверение за участие в проект „Изграждане на научноизследователска лаборатория по 
хидроакустика”, в който е приложена методика, разработена от доц. Дачев, осигурила висока 
точност на позициониране на системата. Високо ценя активното му участие в проектите, свързани 
с геодезическото и картографското осигуряване на корабите, за което е получил и положителен 
отзив от „Бон Марин” ООД. Приложен е положителен отзив за работата му по хидрографски 
измервания по българското черноморско крайбрежие от „Геобазис”. Знанията на доц. Дачев са 
ползвани успешно за геодезически, картографски и кадастрални работи и е изразено желание и за 
бъдеща работа от фирма „Прециз инженеринг” ЕООД.

Награди. Активната изследователска и преподавателска работа на кандидата е оценена от 
различни институции, присъдили му високи награди:

За високи резултати в учебно-възпитателния процес (от Началник ВВМУ, Варна, 2005 г.);
За високи резултати в учебно-възпитателния процес и съществен принос за издигане 
авторитета на училището (от Началник ВВМУ, Варна, 2007 г.);
За проявен висок професионализъм в обучението на кадри за ВМС, (от Началник ГЩ на БА, 
София, 2008);
За проявен висок професионализъм в обучението на кадри за ВМС и гражданското 
корабоплаване (от Началник ВВМУ, Варна, 2009 г.);
За високи резултати и приноси във военно- образователната система (от Министъра на 
отбраната 2011 г.);
За високи резултати и приноси за усъвършенстването на военно-образователната система 
(от Министъра на отбраната 2014 г.).

5. Критични бележки и препоръки. Препоръката е за публикуване на научните изследвания 
в чуждестранни издания, за да се популяризират професионалните му умения сред 
международната общност.

Заключение

Кандидатът изпълнява изискванията за заемане на академичната длъжност „професор” по 
всички показатели от Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”-Варна. 
Преподавателската и експертна дейност го характеризират като успешен и резултатен изследовател 
и преподавател в областта на геодезията, картографията, хидрографията и лоцията. Успешното и 
задълбочено реализиране и съчетаване на научни, приложни, преподавателски и експертни 
дейности напълно съответстват на изискванията за длъжността „професор” във ВВМУ 
„Н.И.Вапцаров”-Варна.

Въз основа на горните аргументи давам положителна оценка за работата на кандидата и 
предлагам убедено на уважаемото Научно жури да предложи на Факултетния съвет на ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров”-Варна да избере доцент д-р. инж. Юрий Иванов Дачев на академичната 
длъжност „професор” в катедра „Корабоводене” в област на висше образование 5 „Технически 
науки”. Професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност 
„Водни пътища, съобщения и хидрография”

27 септември 2017 г. Член на научно жури:

/проф.дтн. К. Стоилова/


