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От Академик към МАИ, Проф. д.т.н. инж. Николай Янев Ников,

ТУ Варна, Център за професионално обучение, ул. Студентска 1

На трудовете, представени за участие в 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“

Конкурса за доцент е обявен в Държавен вестник бр.26/28.03.2016 и на 
електронната страница на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за катедра Техническа 
механика към Инженерен факултет. Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. 
д-р Петър Ванчев Ванков от същата катедра и факултет на ВВМУ.

1. Биографични данни, касаещи конкурса
Кандидатът д-р инж. Петър Ванчев Ванков е роден в гр. Варна през 

1968г. Възпитаник е на Висшето военноморско училище, Варна, което 
той завършва през 1992г. В периода от 1992г. до 2003г. пътува като 
корабен механик, достигайки в плавателния си стаж позиция „главен 
механик“ на ферибот. През 2004г. се повишава до ранг „инспектор 
корабни механизми“ и като такъв работи до 2011 г. След това постъпва 
на длъжност „старши специалист пристанищни технологии“ в 
Пристанище-Варна, когато става и докторант към ТУ-Варна и оттам 
започва преподавателската му дейност. От 201 Зг. е преподавател във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на позиция асистент, впоследствие става главен 
асистент, какъвто е в момента. Разработил е няколко учебни пособия и 
участва активно в системата за електронно дистанционно обучение към 
Морската академия.

2. Общо описание на представените материали

Гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков участва в конкурса с представени:

• Учебници -  4 бр. със 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) ВАНКОВ, 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.

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:

• Доклади, публикувани в сборници на научни форуми -  10 бр.;

По езика, на който са написани:

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

По значимост:

• Статии в издания с „Импакт фактор“ -  3 броя

По място на публикуване:

• Доклади в издания на международни научни конференции в чужбина 
-Збр . ;

• Доклади в издания на международни научни конференции в България 
-2 б р . ;

• Доклади в издания на национални научни конференции, сесии и 
семинари -  5 бр.;

По брой на съавторите:

• С един съавтор -  2 бр.

Самостоятелни -  8 бр.;

Рецензирани преди публикуване
учебници и монографичният труд.

5 броя. Рецензирани са 4 броя

Класификация на публикациите според тяхната тематика

Публикациите на кандидата са според тематиката на научната 
специалност на конкурса. Две от тях са на образователна тематика, свързана с 
конкурса за академична длъжност. Научните трудове на кандидата могат да се 
класифицират в следните тематични групи:



-  Група, свързана с внедряване на нови и атрактивни методи на 
преподаване;

-  Група, свързана с разработване на нова универсална методика за 
изчисление на резбови съединения с метрична резба;

-  Група, свързана с изследвания якостта на машинни елементи;
-  Група разработки, касаещи проблематика на експлоатацията на товарни 

контейнери и критериите за тяхната експлоатационна и техническа 
изправност;

-  Група разработки относно якостта на конструкцията на товарните 
контейнери;

-  Група трудове за различни видове плавателни средства, техните 
движители, мореходност и плавучест.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 
(известни цитирания)
Посочени са общо -  3 цитирания, от тях обект на цитиране са 3 
публикации, на 1 е единствен автор, в 2 кандидатът е съавтор.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата

Д-р инж. Петър Ванчев Ванков съчетава в своята професионална кариера 
практически опит и академична изява. Дългият му опит като практикуващ 
корабен механик, корабен инспектор, пристанищен експерт са стабилна основа 
на сегашната му преподавателска и научна работа. Кандидатът е много 
активен по отношение на изготвяне на учебни пособия както на български, така 
и на английски език. Такава дейност би била възможна само ако той има 
дълбока систематична подготовка по проблематиката на дисциплините, 
придобита по време на неговата практическа и изследователска дейност.

4.1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

По отношение на педагогическата му подготовка, кандидатът е завършил 
успешно курс за право на обучение и оценяване на морски лица. В момента 
преподава по дисциплини противопожарна подготовка, инженерна графика, 
машинни елементи и осигуряване мореходността на кораба във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“. В своето преподаване той се стреми да прилага нови интерактивни 
методи на обучение, което личи по изнесените от него научни доклади в 
чужбина на тази тематика.

4.2 Научно-изследователската и научно-приложната дейност на 
кандидата

Научно-изследователската и научно-приложната дейности на кандидата 
са на тематика, свързана с технически проблеми, които той е срещал по време 
на практическата си дейност. Отличителна черта за неговите трудове е, че той



не се задоволява само с регистриране и обсъждане на проблема, а се стреми 
винаги да достигне до конкретни решения чрез оптимизиране на конструкции с 
цел якостно обезпечаване.

4.3 Внедрителска дейност

Внедрителската дейност на кандидата е свързана преди всичко с научно- 
приложната му работа по темите: систематично събиране на цялостната 
задължителна нормативна база за производство на контейнери, обработка на 
данните, извършване на анализ и сравняване и установяване на редица 
противоречия и недостатъци в нея. Тези 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:
I. Приноси в монографичния труд

1. Приноси относно създаване или получаване на нови (или 
усъвършенствани) класификации, методи на изследване, конструкции, 
материали, технологии, препарати и т.н.

1.1 Издирван, изследване и цялостно систематизиране на 
задължителната нормативна база за производство на контейнери, 
обработка на данните. Извършване на сравнителен анализ 
установяване на редица противоречия и недостатъци в настоящата 
нормативна база. Тези противоречия и недостатъци са описани 
точно и са довели до следващите приноси, свързани с 
контейнерите;

1.2 Актуализиране правилата за строене на различните видове 
контейнери;

1.3 Актуализиране правилата за ремонт на товарните контейнери, като 
е отчетено, че изискванията за стоманите, които се използват за 
изработване на контейнери се промениха през последните години, 
а също и условията за натоварване на контейнерните конструкции 
бяха променяни многократно за последните 10 години.

II. Приноси от публикации по конкурса

1. Приноси относно получаване и доказване на нови факти и данни:

1.1 Изследвано е и е установено несъответствие между геометрията
на лолуремаркетата и дъното на контейнерите. (1) ВАНКОВ, П.



Изследване на якостни и геометрични несъответствия при автомобилния 
транспорт на контейнерите, Машиностроене и машинознание ISSN 1312- 
8612, Година IX, Книга 1, 2014, Издателство ТУ Барна, стр.52-55;

1.2 Изчислено е, че натоварването на рамковата конструкция на 
контейнерите е по-голямо в сравнение с изискванията за нейната 
якост във вертикално и надлъжно направление: (3) МИНЧЕВ, Н., 
БАНКОВ, П. Повишаване надеждността на контейнерния транспорт 
чрез подобряване на контейнерните конструкции, обосновано със 
силов анализ, FREIGHT CONTAINERS TRANSPORTATIONS 
RELIABILITY IMPROVEMENT, BASED ON STRENGTH ANALISYS, 
Годишник на Технически Университет във Варна, Том IV, 2013, 
ISSN 1311 896 X, стр.81-82

1.3 Изследвана е технологията за периодично техническо обслужване 
на контейнерите, която става все по-разпространена в света 
(системата АСЕР), при която се извършва проверка от 
собствениците на контейнери, а не от технически квалифицирани 
институции. Отчита се, че това представлява сериозен риск за 
контейнерния транспорт и често води до инциденти. Изследването 
налага по-близък контрол на тази дейност от оторизираните от 
Международната морска организация регионални институции. (4) 
VANKOV, Р. FREIGHT CONTAINERS MARITIME TRANSPORTATION’ 
RISKS -  RESEARCH EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES, 
Twelfth International Conference on Marine Sciences and Technologies’ 
Proceedings, September 25-27, 2014, ISSN 1314-0957, p. 170-172

1.4 Направено изследване c доказване на необходимостта от 
актуализиране правилата за ремонт на товарни контейнери, които 
имат строга специфика. ВАНКОВ, П. ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
РИСКОВЕТЕ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА ПРИ КОНТЕЙНЕРНИЯ 
ТРАНСПОРТ -  ОБЗОР, Машиностроене и машинознание, ISSN 
1312-8612, Година X, Книга 1, 2015, Издателство ТУ Варна, стр. 72 - 
74

2 Приноси, свързани с практиката:

2.1 Подобряване надеждността на контейнерния автомобилен 
транспорт. Зоните на опорните площадки на контейнерите са променени 
съобразно новите стандарти за производство на полуремаркета. Внедрено в 
ПРК Добрич. (2) ВАНКОВ, П. Научно-технически решения относно якостни и 
геометрични несъответствия при автомобилния транспорт на контейнерите. 
Известие на Съюза на учените Варна серия морски науки 2013 ISSN 1314-3379, 
стр.66-71

2.2 Изчислено е, че при затягане на резбово съединение с метрична 
резба с една стандартна гайка от 5 нитки, резбата изчислително не издържа и



първо тя ще се разруши. С цел да се използва максималния ресурс на болта, за 
отговорни резбови съединения е необходимо да се използват по-високи гайки 
или (което е по-лесно) гайка с контра-гайка. (7) ВАНКОВ, П. БАЗОВИЯ 
МАШИНЕН ЕЛЕМЕНТ ГАЙКА -  ОПАСНА ТЕНДЕНЦИЯ НА РАЗМИНАВАНЕ 
МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, Машиностроене и машинознание бр. 26, 
Година XI, Книга I, 2016, Издателство на Технически Университет Варна, ISSN 
1312-8612, стр.3-6.

3 Приноси по доказване с нови средства на съществени нови 
страни в съществуващи научни проблеми и теории;

3.1 Разработена е нова опростена методика за изчисляване на 
резбови съединения с метрична резба, на базата на опростена якостна теория. 
ВАНКОВ, П. РЕЗБОВИ СЪЕДИНЕНИЯ С МЕТРИЧНА РЕЗБА -  РАЦИОНАЛЕН 
МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, Mechanical Engineering & 
Science, Издателство на ТУ-Варна, Кн.1, 2017, ISSN 1312-8612, стр. 120-123.

5. Оценка на личния принос на кандидата

Безспорният принос на д-р инж. Петър Ванчев Ванков е в това, че 
използвайки световната нормативна база за производство и техническо 
обслужване на контейнери, той установява редица пропуски в системата на 
строителството, обслужването и поддръжката на контейнерите. Тези пропуски 
той изследва и затова в голяма част от публикациите си кандидата е автор или 
основен автор. Важно е да се отбележи, че винаги достига до краен резултат, 
готов за внедряване в практиката.

Уникалността, свързана с личния изследователски принос на кандидата се 
доказва и от кореспонденцията му с основните международни и национални 
институции, касаещи разработването на ISO стандарти и IMO конвенции за 
контейнери.

6. Лични впечатления

Д-р инж. Петър Ванчев Ванков е компетентен и амбициозен изследовател, 
чиято основна мотивация е отговорност към хората и техниката. Прави 
впечатление рядкото съчетание на практически опит и теоретична 
подготвеност, което му помага в преподавателската му дейност.

Хабилитационния труд представя технически изисквания за различните 
товарни контейнери и контейнери цистерни на база както на международни 
изисквания, така също и на множеството разработки на кандидата по проблеми, 
свързани с контейнери.

Оценка дали приносите са лично дело на кандидата.
Считам, че приносите са дело на кандидата.



Данни за цитиранията. Регистрирани са 3 цитирания в издание на 
Полската Академия на науките (Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized 
Nets, SRI-PAS, Warsaw, Vol. 12, 2015/2016, p. 129-138, [6], 7], [8]).

Внедрявания. Конструктивните промени на контейнери са приети за 
внедряване в ПРК Добрич. Директора на ПРК е изготвил позитивно Становище 
за хабилитационния труд.

Мерки по безопасност на експлоатацията в контейнери са внедрени в 
пристанищата (приложено е писмо от инспектор „Опасни товари“ към 
Министерство на транспорта до ИА Морска администрация).

7. Значимост на приносите за науката и практиката:

Значимостта на приносите е в насока повишаване безопасността на 
контейнерния транспорт.

Спазени са количествените критерии за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ от кандидата.

Оценка за признанието на кандидата сред научните среди у нас и в 
чужбина -  Д-р инж. Петър Ванчев Ванков има публикации, признати и 
индексирани в SCOPUS, WEB OF KNOWLEDGE, Researcherid, ORCID и др. и 
членува в Английска Кралска Институция на Морските Архитекти.

8. Критични бележки и препоръки:

Препоръчвам в бъдеще кандидатът да публикува в международни 
индексирани списания по проблематиката на контейнерите.

9. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Като се има предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. д-р Петър 
Ванчев Ванков да бъде избран за академичната длъжност „доцент“ в 
професионалното направление „5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация“ 
по специалността „Експлоатация на водния транспорт, мирските и речни 
пристанища“ .

03.07.2017


