
С Т А Н О В И Щ Е

по конкурс за заемане на академична длъжност доцент 
по професионално направление 5.5„Транспорт, корабоплаване и авиация** и 

научна специалност „Експлоатация на водния транспорт, морските и речни
пристанища**,

обявен в д а  брой 26 от 28.03.2017 г.,

с кандидат гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков

Член на научно жури: доц. д-р Николай Илиев Ангелов.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 
дейност на кандидата.
Кандидата е представил за конкурса следните документи:

- списък на публикации, проекти и внедрени разработки,
- резюмета на научните трудове,
- справка за приносите, цитиранията и индексация,
- списък на учебни пособия -  1 на хартиен носител, останалите онлайн,
- монографичен труд.

Представените документи показват, че кандидатът удовлетворява количествените 
критерии на ВВМУ.
Най-съществена и значима част от трудовете са посветени на проблеми, свързани с 
якостта и деформациите на контейнерите за транспортиране на товари. В тях се 
анализират и предлагат решения на проблеми, възникващи при транспортирането им на 
кораби и транспортни средства.
В същата тематика е и монографичния труд „Технически изисквания за товарни 
контейнери“. Той разглежда техническите изисквания при изработването, одобряването, 
експлоатацията и ремонта на контейнери.
Има няколко публикации, касаещи проблеми на обучението, публикувани на английски 
език, като те са индексирани съответно 2 в „SCOPUS“, 1 във Web of Science и 1 в ORCID, 
1 във Researcherid, THOMSON REUTERS.
Гл. ас. Ванков има участие в 4 научни проекта.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Гл. ас. Ванков има 3 години преподавателски стаж като редовен докторант в ТУ 

Варна и 4 години във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ -  общо 7 години. От 2016 година той е 
главен асистент във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Освен това той има и богат професионален и практически опит -  работил е 9 
години като корабен механик, като инспектор в Български корабен регистър и старши 
специалист в „Пристанище Варна“ ЕАД, което му помага в преподавателската работа.

Гл. ас. Ванков води лекции и упражнения по дисциплините „Техническа механика 
и инженерна графика“, „Машинни елементи“ и упражнения по „Осигуряване на 
мореходността на кораба“. По първите две дисциплини той води лекции и упражнения на 
чуждестранни студенти на английски език. Той активно участва и в квалификационните 
курсове на училището по „Противопожарни подготовка“.

Гл. ас. Ванков е написал учебно ръководство „Осигуряване на мореходността на 
кораба“ в обем 72 стр., и учебник на български и английски - online: „Морска инженерна 
графика и графичен дизайн за навигатори и механици -  поглед към модерното настояще и 
бъдеще“.

Той активно участва в поддръжката и осъвременяване на учебната база на катедра 
“Техническа механика“.



3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Приносите, формулирани от кандидата са в 3 групи:

- Създаване или получаване на нови (или усъвършенствани) класификации,
методи на изследване, конструкции, материали.......
Формулираният тук принос се съдържа в основните публикации и в монографията. 

Набелязани са някои несъвършенства в нормативната уредба и предложения за 
отстраняването им.

- Получаване и доказване на нови факти и данни
Според автора съществуват якостни проблеми в горните и долните фитинги, както 

и в рамковата конструкция на контейнера.
Те са залисани като 3 отделни приноса. Не става ясно при какво изпитание или 

експлоатационни условия, поради каква причина (не отчитане на важен фактор, грешна 
постановка) се получават тези резултати.

- Приноси, свързани с практиката

Приносите, споменати от автора са прекалено много и според мене някои от тях не 
са приноси -  3.7, 3.8 и 3.9. Става въпрос за написване на учебни материали, което в 
конкретния случай няма научен принос.

Останалите приноси 3.1 до 3.6 отразяват някои подобрения на конструкцията на 
контейнерите и на полуремаркетата, които той предлага. Предложенията в първите два 
приноса са внедрени в практиката.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Значимост на приносите може да се търси в практиката -  това са работите свързани 

с изследване якостта на товарните контейнери, както и конструкцията на полуремаркетата 
за превозване на контейнери.

5. Критични бележки и препоръки
Считам, че приносите биха могли да бъдат по-добре формулирани. Също така не 

може да бъде научен принос написване на изброените учебни пособия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите се в 

тях научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да предложа 
кандидатът Петър Ванчев Ванков да заеме академичната длъжност „доцент” в катедра 
„Техническа механика” по професионалното направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване 
и авиация“, специалност „Експлоатация на водния транспорт, морските и речни 
пристанища“.

Дата: 4.07.2017 г ЧЛЕН НА ЖУРИТО:

(доц.д-р Николай Ангелов)


