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По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" в професионално 
направление „Транспорт, корабоплаване и авиация", област на висше 

образование „Технически науки", специалност „Експлоатация на водния транспорт, 
морските и речни пристаниш,а"с единствен кандидат 

гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков 
от проф. д.т.н. Димитър Сотиров Ставрев, член на научното жури

1. Обща характеристика на научноизледователската и научноприложна 
дейност на Кандидата

Научноизледователската и научноприложна дейност на кандидата е 
специализирана и ориентирана изцяло в научна*та специалност на конкурса. 
Професионалното му развитие започва от 2002 г.,преминавайки през инженерни и 
академични длъжности, стигайки до „гл. асистент". Последната заема през 2016 г. 
след защита на дисертация, която съвпада с направлението и научната специалност 
на конкурса - „Изследване на проблеми от организацията и технологията на 
контейнерните превози". Водил е учебни занятия в катедра „Техническа механика" 
по няколко дисциплини с достатъчен хорариум за покриване нормативите на ВВМУ.

В конкурса участва с научноизцледователски и нучноприложни заглавия: 
монографичен труд; 14 публикации в сборници на научни конференции и списания 
на хартиен и електронен носител /при минимални изисквания-3/, 5 са на английски 
и в чужбина/ при минимални изисквания-2/; дисертационен труд с 4 публикации 
към него. Участвал е в разработването на 4 научно-приложни проекта /при 
минимални изисквания-2/ с тематика, съвпадаща с тази на професионалното 
направление и специалността на конкурса.

От публикациите 5 са в индексирани електронни издания /при минимални 
изисквания -2/; 13 са самостоятелни /при минимални изисквания 2/. Три негови 
публикации са цитирани в едно издание в чужбина. Приложен е списък с 3 
внедрени разработки с практическа ориентация. Не са приложени документи за 
внедряване. Съществува положително експертно становище от потенциален 
внедрител - производствена фирма за полуремаркета и контейнери.

Монографията и учебните пособия са придружени с положителни рецензии за 
тяхната актуалност и полезност от хабилитирани лица и специалисти по 
научноприложната тематика на конкурса.

Общата характеристика на научноизследователската, научноприложната и 
учебната дейност на Кандидата се отличава със следните особености: 
монотематичност, съвпадаща с научната специалност на конкурса за доцент, 
ориентираност на тематиката в направление усъвършенстване и оптимизиране 
конструкцията и технологиите за производсво, експлоатация и възстановяване на 
товарните транспорни контейнери, организация и технология на контейнерните 
превози, морска и инженерна графика, осигуряване мореходността на кораба.



във водене на лекции и практически занятия по четири дисциплини в катедра 
„Техническа механика". Кандидатът се стреми да осигури подходяща учебна 
литература в печатен и електронен вид. При минимални изисквания за 1 учебно 
пособие той е издал 3, придружени с положителни рецензии. Може да се заключи, 
че тази дейност покрива хабилитационните изисквания.

З.Основни научни и научноприложни приноси.
Приносите на Кандидата, видни от придружаващата документация имат 

научноприложен и приложен характер:
- приноси за създаване на нови /усъвършенствани/ класификации, методи, 

конструкции, материали, технологии: събрана и обобщена е нормативната база, 
свързана с конструкциите, технологиите за производство и експлоатация на товарни 
контейнери.

- приноси относно получаване на нови факти и данни: изведени са стойности 
относно натоварването на различни възли от товарните контейнери.

- приноси за практиката: регламентирани са нормативни изисквания към 
административни и изпълнителни органи в транспортния бранш, свързани с 
контейнерните превози; систематизирани са изисквания към ремонта и 
подобряване якостните показатели на възли от контейнерите; разработени и 
издадени учебни помагала.

-публикации , цитирания и индексации: Scopus, Web of Science, ORCID, Thomson 
Reuters, Science Direct, Google Scholar.

4. Критични бележки и препоръки.
Първоначално представената документация бе в неподреден прецизно вид, 

със съдъжание в нелогична последователност, несистемно формулиране на 
приносите, което наложи съответни корекции, изпълнени коректно от Кандидата.

Заключение.
На основание на запознаването с конкурсните материали считам, че те 

съдържат достатъчно научно-приложни и прилижни приноси, съответстващи на 
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, както и на изискванията за заемане на академични длъжности 
във ВВМУ „ Никола Й. Вапцаров", следствие на което правя мотивирано 
предложение кандидата в конкурса д-р инж. Петър Ванков да бъде избран от 
научното жури и да заеме научната длъжност „доцент"
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