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С Т А Н О В И Щ Е

Do 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“, 

обявен в ДВ, бр.26/28.03.2016,

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

Член на научното жури; Доц. д-р Марин Тодоров Койчев

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата

Научната работа и практическата дейност на кандидата са в областта 
на технологичното и експлоатационно осигуряване на товарните контейнери. 
Кореспонденцията по въпроси относно контейнери, която е извършвал лично и 
служебно с редица международни (ISO, CEN, UNECE, IACS, EMSA) и 
национални институции (Български Институт по Стандартизация, Изпълнителна 
агенция железопътна администрация. Изпълнителна агенция автомобилна 
администрация. Изпълнителна агенция морска администрация. Пристанище 
Варна и др.), показва неговата задълбочена работа по тематиката на 
хабилитационният му труд, на основа на професионална подготовка, знания и 
умения, както и възможност за решаване на научни и технически проблеми.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Д-р Петър Ванчев Ванков е завършил курс за право на обучение на 
морски лица Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Води дисциплини по противопожарна 
подготовка, инженерна графика, машинни елементи и осигуряване 
мореходността на кораба. Участва активно в изготвяне на учебни програми, 
като набляга на практико-приложния аспект в учебните дисциплини, както и на 
съвременните тенденции и методи на обучение.

Кандидатът е разработил 3 учебни ръководства по водени от него 
дисциплини.
3. Основни научни и научно-приложни приноси:
3.1 Приноси относно създаване или получаване на нови (или 
усъвършенствани) класификации, методи на изследване, конструкции, 
материали, технологии, препарати и т.н.
3.1.1 Обработка на база данни за производство, ремонт и експлоатация на 
товарни контейнери, насочени към откриване на технически несъответствия и 
неизправности (монография):
3.2 Приноси, свързани с практиката:
3.2.1 Подобряване надеждността на контейнерния железопътен транспорт 
(монография). Има приложено писмо от Изпълнителна Агенция Железопътна 
Администрация:
3.2.2 Подобряване надеждността на контейнерния автомобилен транспорт 
(статия [1]).
Хабилитационният труд е обширна разработка в областта на международните 
изисквания и научен анализ с приложен характер на актуалните тенденции в 
контейнерния транспорт.



Оценка дали приносите са лично дело на кандидата.
Считам, че приносите са лично дело на кандидата.
Данни за цитиранията. Кандидата има 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. Някои от конструктивните промени на контейнери са приети за 
внедряване в ПРК Добрич, откъдето има Становище за хабилитационния труд. 
Някои мерки по безопасност в експлоатацията на контейнери са внедрени в 
пристанищата (приложено е потвърждаващо писмо от Министерство на 
транспорта до ИА Морска администрация).
4. Значимост на приносите за науката и практиката
Значимостта на приносите за практиката са същностни и 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 -  Д-р Петър Ванков има публикации, признати и индексирани в 
SCOPUS, WEB of Science, Researcherid, ORCID и др.
5. Критични бележки и препоръки

Считам, че от представените за становище материали, някои могат да 
бъдат подготвени по-добре смислово и граматически, особено когато това се 
отнася за дефиниции, термини и специфични обяснения.

Препоръчвам на кандидата да продължи да работи по тематиката за 
безопасност и да развива преподавателската си дейност.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Представените научни трудове са достатъчно на брой и с високо 
качество.

Има съществени научно-приложни и приложни приноси.
Въз основа на запознаването с представените научни трудове, 

тяхната значимост, съдържащите се в тях научно-приложни и приложни 
приноси, намирам за основателно да предложа гл. ас. д-р Петър Ванчев 
Ванков да заеме академичната длъжност „доцент“ в професионалното 
направление „5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация“ по специалността 
„Експлоатация на водния транспорт, морските и речни пристанища“ .
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