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Доцент, доктор, инженер 
 

Архитектурен факултет 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

кк „Чайка”, 9007, Варна, БЪЛГАРИЯ 
кабинет: А-242 
тел: + 359 52 359 641 
e-mail: urida@abv.bg 
приемно време:  сряда и четвъртък – от 13:30 до 17:30 

ОБРАЗОВАНИЕ 
• 1972-1976 – висше образование, ОКС „ магистър”  - ВНВАУ «Г. Димитров», Шумен; 
• 1990-1995 – ОНС „ доктор”  – ВВУАПВО «П. Волов» - Шумен, научна специалност 
02.16.01. Обща, висша и приложна геодезия; 
• 1998 – доцент - ВВУАПВО «П. Волов» - Шумен, научна специалност 02.16.01. Обща, 
висша и приложна геодезия. 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
• 1976-1986 – инженер-геодезист в системата на Министерството на отбраната; 
• 1986-1999 – преподавател  във  ВВУАПВО «П. Волов» - Шумен, като асистент, ст. 
асистент, гл. асистент, доктор и доцент; 
•1999-2001 – доцент в Технически университет – Варна, Факултет по морски науки и 
екология; 
• 2001-2008 –  доцент  във ВВМУ “Н. Вапцаров” – Варна, Навигационен факултет, 
катедра “Корабоводене”;    
• 2008-до момента – Ръководител на катедра “Корабоводене”  във ВВМУ;    
• 2005-до момента – доцент във ВСУ „Черноризец Храбър”, Архитектурен факултет, 
катедра „Строителство на сгради и съоръжения” на втори трудов договор. 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 
•  геодезически измервания с електронни геодезически прибори и тяхната обработка; 
•  морски навигационни карти и планове; 
•  хидрографски измервания и изследвания на морското дъно; 
•  изследване на деформации на сгради и съоръжения. 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ  
• Система за моделиране на рефракционното поле и редуциране на радио и 
светлодалекомерните измервания, ВВУАПВО, Шумен, 1993. 
• Кадастър - 3, ВВУАПВО, Шумен, 1994-1995. 
• Скален култов център при с. Веселиново, Шуменско, и възможното му 
предназначение за астрономически наблюдения и измервания, Исторически музей, 
Шумен, 1995-1997. 
• Относителни пространствени деформации на точките от геодезическата мрежа на 
територията на ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 2006-2010. 

 



 
 

• Изграждане на научноизследователска лаборатория по хидроакустика, ВВМУ, Варна, 
2010. 
СЕРТИФИКАТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, МОБИЛНОСТИ 
• Педагогически курс във Военна академия "Г. С. Раковски", София, 1986. 
• Шестмесечен курс по американски английски език (STANAG), във ВВУАПВО, 
Шумен, 1999.  
• Курс за оценители и инструктори на морски лица, ВВМУ, Варна, 2010. 
• Преподаване на английски език на чуждестранни студенти от Реп. Турция във 
ВВМУ-Варна от 2012.  
БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ / ДОКЛАДИ:  22 / 24 (Общо 46) 
БРОЙ ЦИТИРАНИЯ: 5 
 
ПУБЛИКАЦИИ / за период 2009-2013 година/: 
• Нови тенденции в съдържанието на българските морски навигационни карти, Научни 
трудове, ВВМУ, Варна 2012. 
ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ / за период 2009-2013 година/: 
• Методически аспекти в подготовката на корабоводителите за плаване в теснини, 
Международна научна сесия, ВВМУ, Варна, 2011.   
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, КНИГИ В СЪАВТОРСТВО: 
• Дачев Ю. и колектив, Методика за провеждане на занятия по топогеодезия и 
артилерийско метеорологично осигуряване, ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен, 1987. 

• Дачев Ю., Аврамов А., Ръководство за провеждане на учебни практики  по Опорни 
геодезични мрежи с курсанти специалност “ГФК“ и “АИР“, ВВУАПВО „П. Волов” – 
Шумен, 1992.       

• Дачев Ю., Илиев И., Михайлов П., Дипломно проектиране - методическо 
ръководство, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 1993. 

• Дачев Ю., Андреев А., Костадинов Н., Линейни измервания с радио и 
светлодалекомери, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 1997. 

• Дачев Ю., Геодезия, ТУ – Варна, 2000. 
• Дачев Ю., Ръководство за упражнения по геодезия и картография за корабоводители, 
ВВМУ – Варна, 2003. 
• Дачев Ю., Албум за скици и рисунки по лоция, ВВМУ – Варна, 2003. 
• Дачев Ю., Белев Б., Четене и коригиране на морски навигационни карти, ВВМУ – 
Варна, 2004. 

• Дачев Ю., Албум за упражнения и учебна практика по Геодезия, ВСУ „Черноризец 
Храбър” - Варна, 2006. 

• Дачев Ю., Упражнения и учебна практика по геодезия и инженерна геодезия, ВСУ 
„Черноризец Храбър” - Варна, 2008. 

• Дачев Ю., Геодезия, Е-Литера Софт, Варна, 2011 
 


