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Ръководител катедра „Експлоатация на флота и пристанищата‘% 

Факултет Навигационен, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На научните трудове , представени по Конкурс за заемане на
академична длъжност „ДОЦЕНТ” по научна специалност
„Експлоатация на водния транспорт, морските и речни пристанища“, 
област на висше образование „5. Технически науки“, професионално 
направление „5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация“

На кандидата : гл.ас. д-р инж. Петър Ванчев Ванков

В конкурса за доцент, обявен в Държавен веетник, бр.26/28.03.2016 и в електронната 
страница на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за нуждите на катедра Техническа механика към 
факултет Инженерен, участва гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков от същата катедра и 
факултет. Кандидатът е предоставил всички документи необходими за участие в 
конкуреа, съответстващи на изискванията на Закона за развитие на академичния съетав 
в България, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на академичния 
състав в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

1. Кратки биографични данни

Д-р Петър Ванчев Ванков е роден на 28.06.1968 г. в гр. Варна и се явява, в еемейно- 
професионален план, трето поколение възпитаник на Мореко Училище Варна, което той 
завършва през 1992г. Още през еъщата година инж. Ванков се качва и пътува по кораби 
до 2003г. по етепените на професионално развитие. През 2004г. е автомонтъор във 
варненското представителство на Тойота. През еъщата година постъпва на работа в 
служба за инспекция на кораби, където работи до 2011г. През тази година постъпва като 
старши специалист пристанищни технологии в Пристанище Варна. Стремежът му за 
развитие го отвежда в докторантската програма към ТУ-Варна, където защитава успешно 
докторска степен през 2014г. От 2013г. е преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ като 
асистент и след конкурс като главен асиетент, какъвто е до момента.

2. Общо описание на представените материали

За конкурса за доцент , гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков представя достатъчно 
количество и качество научни разработки, които могат да бъдат разпределени в три 
основни групи: учебници, монография и публикации:



• Учебници и учебни ръководства -  4 бр. със следните заглавия:
1) ВАНКОВ, П. МОРСКА ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА И ГРАФИЧЕН 
ДИЗАЙН ЗА НАВИГАТОРИ И МЕХАНИЦИ -  ПОГЛЕД КЪМ МОДЕРНОТО 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. ISBN 978-954-2912-60-6, Издателство E-LITERA 
SOFT, 2015;
2) VANKOV, Р. MARINE ENGINEERING DRAWING & DESIGN -  A LOOK 
AT THE SMART PRESENT AND FUTURE. ISBN 978-954-2912-59-0, Edition 
E-LITERA SOFT, 2015;
3) BAHKOB, П. Осигуряване на мореходността на кораба. Учебно 
ръководство, 2017, МУ Варна, ISBN 978-954-8991-93-3;
4) ВАНКОВ, П. Осигуряване на мореходността на кораба. Учебно 
ръководство. Електронна книга, 2017, ISBN 978-954-8991-94-0.

• Монография -  1 бр. със заглавие: ВАНКОВ, П. ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОВАРНИ КОНТЕЙНЕРИ. ИЗЛЕДВАНИЯ БАЗИРАНИ 
НА СИСТЕМАТИЗИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
НОРМАТИВНА БАЗА И НА ИЗВЪРШЕНИ ПОЛЕВИ И ЛАБОРАТОРНИ 
ТЕСТОВЕ ВЪРХУ ЯКОСТТА НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ КОНСТРУКЦИИ., МУ 
Варна, ISBN 978-619-221-050-2, 2017.

• Публикации 10 броя.

Статиите (10 броя) са публикувани в научни списания или в сборници, и са 
главно резултат от изследвания, представени на различни научни форуми.

Класификация по значимост:

• Статии в издания Scopus или Web of Science -  3 броя 

По място на публикуване

• Статии в индексирани международни списания -  3 бр.;
• Доклади в издания на международни научни конференции в чужбина -  3 бр.;
• Статии в национални списания -  5 бр.;
• Доклади в издания на международни научни конференции в България -  2 бр.;
• Доклади в издания на национални научни конференции, сесии и семинари -  5 

бр.;
• Доклади в научни издания на университети -  1 бр.;

По езика, на който са написани:

• На английски език -  4 бр. статии и 1 бр. учебник;
• На български език - 6 бр. статии и 3 бр. учебника;

По брой на съавторите:

• Самостоятелни -  8 бр.;
• С един съавтор -  2 бр.



Рецензирани преди публикуване -  10 броя. Рецензирани са 4 броя учебници и 
монографичния труд.

Тематична класификация на публикациите

Публикациите предоставени от кандидата са в научната област и по тематиката 
на научната специалност на конкурса. Две от публикациите са свързани с методологията 
на висшето образование и в тази връзка подкрепят академичната същност на конкурса. 
Публикациите могат да бъдат класифицирани в следните тематични групи, както следва:

-  Тематична група, свързана с прилагане на иновативни подходи на преподаване, 
основани на следните методи: обучение базирано на определен проблем (problem- 
based learning), practice-based teaching и на сугестопедията;

-  Тематична група, свързана с изследвания на якостта на машинни елементи и 
резби;

-  Тематична група, ориентирана в проблематиката на експлоатация на товарни 
контейнери и критериите за тяхната годност;

-  Тематична група, насочена към изследвания на якостта на конструкцията на 
товарните контейнери;

-  Тематична група, ангажирана с изследвания на различни видове класически и 
съвременни, модерни плавателни средства, на тяхната плавучест и мореходност.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания)
Представени общо -  3 цитирания
От български автори в международни издания -  3 бр.
Обект на цитиране са 3 публикации, в 2 от които кандидатът е съавтор, а в 1 е 
самостоятелен автор.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата

Като най-ценна част от научната, изследователска и приложна дейности на Д-р Петър 
Ванчев Ванков е съществуващата жива връзка между теоретичните му разработки с 
професионалния му опит като корабен механик, инспектор по технически надзор на 
кораби и старши специалист пристанищни технологии. Кандидатът на практика се е 
сблъсквал с редица експлоатационни, технически, конструктивни и якостни проблеми 
по корабните механизми и товари, както и по контейнерите в частност.

4.1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Учебно-преподавателската и педагогическа дейност на кандидата започва като 
докторант в ТУ Варна по инженерна графика, където проявява творческо мислене и 
професионализъм, като синтезирано представя на студентите си задължителната за 
всяка научна област теория, предавайки, в същото време, своя практическия опит. Като



преподавател д-р Петър Ванчев Ванков стимулира студентите за изготвяне на интереени 
курсови работи, свързани с пряката професионална специалност на обучаемите. Д-р 
Петър Ванчев Ванков преподава с удоволствие и по призвание.

Кандидатът е завършил курс съгласно стандартите на Международната морска 
организация за право на обучение на морски лица и води дисциплините Противопожарна 
подготовка. Инженерна графика. Машинни елементи и палубни механизми и 
Осигуряване мореходността на кораба. Участвал е и участва активно в изготвяне на 
учебни програми, акцентирайки на практико-приложността на учебните диециплини, 
както и на съвременните тенденции и методи на обучение.

Кандидатът е разработил 4 учебни ръководства по водени от него дисциплини.

4.2 Научно-изследователската и научно-приложната дейност на кандидата:

Темата за експлоатационно обезпечаване на товарните контейнери заема 
значително място в разработките на кандидата. Той е водил по тази тематика 
кореспонденция с повечето основни международни и национални институции като IMO, 
EMSA, IACS, ISO, CEN, UNECE, Български Институт по Стандартизация, Изпълнителна 
агенция железопътна администрация. Изпълнителна агенция автомобилни 
администрация. Изпълнителна агенция морска администрация и предприятия като 
Технотест София, ПРК Добрич и др. От Председателя на Борда на Директорите на ПРК 
Добрич, като ръководител на най-големия завод за полуремаркета и контейнери в 
България, кандидатът е получил положителен отзив както за своята професионална 
дейност, така и за хабилитационния му труд на тема „Технически изисквания за товарни 
контейнери“.

4.3 Внедрителска дейност:

Научно-внедрителската инженерна дейност на кандидата включва главно създаване на 
стандарти, свързани с техническите изисквания за производство, контрол и поддръжка 
на товарни контейнери. Събраната и анализирана цялостна нормативна база за 
производство на контейнери, е довела до установяване на редица противоречия и 
недостатъци в нея, нерегистрирани до този момент. Основните противоречия и 
недостатъци са дефинирани като цели и задачи и са довели до следващите приноси, 
свързани с контейнерите.

4.4 Основни научни и научно-приложни приноси:
• Приноси относно създаване или получаване на нови (или 

усъвършенствани) класификации, методи на изследване, 
конструкции, материали, технологии, препарати и т.н.

- Обработка на база данни за производство, ремонт и експлоатация на товарни 
контейнери на ниво откриване на технически несъответствия и неизправности 
(монография);

• Приноси относно получаване и доказване на нови факти и данни:



Изчислено е натоварването на рамковата конструкция на контейнерите като е 
установено, че то е по-голямо, отколкото изискванията за нейната якост във 
вертикално и надлъжно направление;

• Приноси, свързани с практиката:
- Подобряване надеждността на контейнерния железопътен транспорт 

(монография). Приложено е писмо от Изпълнителна Агенция Железопътна 
Администрация;
Подобряване надеждността на контейнерния автомобилен транспорт (статия 
[1]).

- Подобряване надеждността на контейнерния морски транспорт. Подобрена е 
якостта на рамковата конструкция на контейнерите с оглед на това да издържат 
натоварването на стифиране при новите транспортни условия, наложени от 
корабите контейнеровози без главна палуба. Намалени са и лимитите за 
максимални допустими деформации по конструкцията на контейнерите по 
време на експлоатация с цел предотвратяване на инциденти. Новите изисквания 
са разработени в хабилитационния труд и са предоставени на най-големия 
производител на контейнери в България, от който има професионално 
становище и благодарствено писмо (монография);

- Изискванията за ремонт на товарни контейнери са систематизирани и 
разработени със завишени критерии на износване на конструкциите 
(монография);

5. Оценка на личния принос на кандидата

Кандидатът е издирил и проучил цялостно съществуващата нормативна база по 
изследваните от него инжинерни проблеми. Безспорният му принос се състои в това, че 
извършва анализ на проученото и добавя или коригира забелязаните пропуски, което е 
лично дело на кандидата. Това се констатира от всичките му публикации и от 
хабилитационният му труд. Като изследовател Д-р Петър Ванчев Ванков проявява 
едновременно критично и творческо мислене, което е отличителна черта за всеки 
успешен представител на академичната общност.

6. Лични впечатления

Запознат съм с инженерната, педагогическа и изследователска дейност на Д-р Петър 
Ванчев Ванков и мога да твърдя, че той е последователен, целеустремен и задълбочен 
специалист. Въз основа на това, без колебание давам позитивната си оценка и пълна 
подкрепа. Като професор и Директор на Център за кариерно развитие към ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ изразявам задоволството си, че професионалисти като д-р Петър Ванчев 
Ванков избират академична кариера!

Хабилитационният труд на Д-р Петър Ванчев Ванков е обширна разработка, 
която е съобразена с актуалните тенденции на контейнерния транспорт и представлява



обемна, систематична и новаторска работа върху международни изисквания, но с 
практико-приложен характер. Монографията на Д-р Петър Ванчев Ванков е чудесно 
съчетание на теория и практика, систематизирано е ясна инженерна мисъл.

Оценка дали приносите са лично дело на кандидата.
че посочените приноси са лично дело на кандидата.

Считам,

Данни за цитиранията. Кандидата има 3 цитирания на 3 статии в издание на 
Полската Академия на науките. Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, SRI- 
PAS, Warsaw, Vol.l2, 2015/2016, p.129-138, [6], 7], [8].

Внедрявания. B ПРК Добрич са приети за внедряване някои от конструктивните 
промени на контейнери. Оттам има приложено професионално Становище за 
хабилитационния труд. В пристанищата на България някои от мерките по безопасност 
при експлоатацията на контейнери са внедрени от гл.ас д-р Ванков(приложено е 
потвърждаващо писмо от Министерство на транспорта до И А Морска администрация).

7. Значимост на приносите за науката и практиката

Посочените по-горе приноси на практиката спомагат за безопасността на 
контейнерния транспорт.

Спазени са количествените критерии за заемане на академичната длъжност.

Оценка за признанието на кандидата сред научните среди у нас и в чужбина
-  кандидата има публикации, признати и индексирани в SCOPUS, WEB of Science, 
Researcherid, ORCID и др.

8. Критични бележки и препоръки

Препоръчвам на кандидата да продължи да работи по тематиката за безопасност 
както в преподавателската си дейност, така и в научната си работа. Нужно е трудовете 
му да намерят по-широко признание и реализация в практиката. Публикационната му 
дейност следва да е ориентирана предимно в индексирани списания.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Кандидатът покрива изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
България, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на академичния 
състав в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за заемане на академична длъжност „Доцент“.

Гл.ас. д-р инж. Петър Ванчев Ванков е предоставил актуална, систематизирана и 
задълбочена научна продукция, която е достатъчни по обем и със значим принос в 
областта на експлоатацията на водния транспорт, морските и речни пристанища.



Имайки предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков да 
бъде избран на академичната длъжност „доцент“ в професионалното направление „5.5 
Транспорт, корабоплаване и авиация“ по специалността „Експлоатация на водния


