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По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално 
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност 
„Експлоатация на водния транспорт, морските и речни пристанища“, за нуждите на 
катедра „Техническа механика“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, обявен в ДВ 
№26/28.03.2017г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков

Автор на становището: проф. дтн Николай Димитров Минчев, DHC

1. В конкурса за доцент гл. ас. д-р Петър Ванков участва с 20 труда, които се
разделят в следните групи:
- дисертация и 4 публикации, свързани с нея;
- монографичен труд;

7 публикации по темата на конкурса;
- 2 публикации по проблематиката на висшето образование; 

една публикация извън темата на конкурса.

Всички представени трудове извън дисертацията се приемат за рецензирани.

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложна дейност
на кандидата.

Д-р Ванков е роден на 28.06.1968г. Завършил е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 
1992г. по специалност КММ. Работи като корабен механик, минавайки през всички 
стъпала до главен механик. Бил е редовен докторант в ТУ-Варна по научна 
специалност 02.14.09 „Управление и организация на промишления транспорт (воден 
транспорт). През 2014г. защитава дисертация за ОНС ,щоктор“ на тема: „Изследване 
на проблеми от организацията и технологията на контейнерните превози“.

3. Основни научни и научно-приложни приноси:
3.1 приноси в монографичиия труд.

В монографичния труд се обобщава и анализира международния опит и 
стандарти, както и изследователски опит в областта на контейнерния транспорт. В 
резултат на това се правят предложения за актуализиране и оптимизиране на 
техническите изисквания за построяване, експлоатация и ремонт на товарни 
контейнери.

Систематизирана е цялата нормативна база за производство на контейнери, 
обработка на данните, извършване на анализ и сравняване и установяване на редица 
противоречия и недостатъци в нея.

3.2 приноси в публикациите по конкурса за доцент.

В (1) се изследват якостни и геометрични нееъответствия при автомобилния 
транспорт на контейнери. Установено е, че опорните площадки по дъното на 
контейнерите не прилягат добре към полуремаркетата. Предлага се инженерно решение 
на проблема.

В (2) се дават научно-технически решения относно якостни и геометрични 
несъответствия при автомобилния транспорт на контейнерите. Проектното



предложение за излизане от всички рискови зони на контакт на база на якостен и 
геометричен анализ е дадено в графичен вид.

В (3) се предлага подобрение на контейнерните констрзощии чрез силов анализ 
на ъгловите фитинги по метода на крайните елементи чрез програмен продукт 
SIEMENS NX.

В (4) се анализират рисковете от транспортни инциденти, свързани с 
увеличаване на товара, който може да се разположи върху контейнерите.

Труд (5) е посветен на изследване, свързано с техническото инспектиране на 
контейнери с цел предотвратяване на инциденти в условията на завишени изисквания 
за товароносимост.

Трудове (7) и (8) са посветени на якостни проблейи при резбови съединения. По 
този проблем са работили много на брой и много сериозни автори. На този фон тези 
работи изглеждат твърде наивни.

4. Оценка на значимостта на трудовете в науката и практиката.

Трудовете в областта на контейнерните превози имат практическо значение. 
Задачите произтичат от реалната техническа експлоатация и са резултат от неговата 
дейност като инспектор в БКР.

5. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата

Монографичния труд и 7 от публикациите по конкурса са с единствен автор -  
кандидата по конкурса. Това е гаранция, че приносите са дело на кандидата.

6. Критични бележки:
6.1 Документите за участие в конкурса бяха подготвени доста небрежно. 

Наложи се да искам от кандидата нов списък на трудовете, направен 
съгласно общоприетите изисквания, както и нова редакция на резюметата на 
трудовете и справката за приносите.

6.2 Не е прието монографичните трудове да започват с рецензии. Това е акт на 
натрапвано на мнение, с което не съм съгласен.

Заключение:

Представените трудове съответстват на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав, поради което си позволявам да препоръчам заемането на 
академичната длъжност ,щоцент“ от д-р Петър Ванчев Ванков по научна 
специалност „Експлоатация на водния транспорт, морските и речни 
пристанища“, професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и 
авиация.
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