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по конкурс за заемане на академична длъжност доцент 
по професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, област на висше 

образование „Технически науки“, факултет „Инженерен“, Катедра „Техническа 
механика“, съгласно заповед № ЛС -  27/02.03.2017 и 

обявен в ДВ брой 26/28.03.2016 г. 
с кандидат: Петър Ванчев Ванков 

Член на научното жури: Румен Жечев Стоянов, доцент доктор, ръководител на катедра 
„Корабни силови уредби“ при ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ -  Варна.

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

Гл. ас. д-р инж. Петър Ванков е завършил висше си образование /магистър/ във 
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ -  Варна през 1992 г. През периода 1992/2001 г. работи по 
специалността си като корабен механик в различни фирми достигайки до степен Главен 
механик на корабна силова уредба с ограничена мощност до 3000 kW. Работил е като 
сервизен инженер, Инспектор механик в Български Корабен Регистър. Старши специалист 
- пристанищни технологии, в „Пристанище Варна“ ЕАД, а от 2013 г. е асистент във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“, като от 2016 г. е старши асистент. През периода 2010/2013 г. Ванков е 
редовен докторант към катедра „Екология и опазване на околната среда“, научна 
специалност „Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)“ с 
тема на дисертацията „Изследване на проблеми от организацията и технологията на 
контейнерните превози“.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
В периода на работа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, кандидатът провежда занятия по 

инженерна графика. Машинни елементи, Противопожарни подготовка и Осигуряване на 
мореходността на кораба. Участва в научни форуми и изследователски проекти като 
проекти финансирани целево от държавния бюджет 2013 г.. Проект в помощ на 
докторанти, проект на ЕК за проучване на газови хидрати, Fraunhofer UMS1CHT, 
Oberhausen, Германия, преподаване на Международни конвенции в Ecole Centrale de 
Nantes и изследване и прилагане на екологични и хибридни технологии за повишаване на 
енергийната ефективност във водния транспорт.

Владее английски и руски език.
На база на направения анализ може да се обобщи, че кандидатът се занимава на 

високо ниво, както с научно-преподавателска, така и с изследователска дейност. 
Основните области са свързани с темата на обявения конкурс, останалите показват 
широките интереси на кандидата не само в тясната специализация, но и в дейности 
подпомагащи основното направление на работа.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.

За конкурса кандидатът П. Ванков е предложил:

• Хабилитационен (монографичен труд) -  лично дело на кандидата;

• Две учебни помагала: „Морска инженерна графика и графичен дизайн за
навигатори и механици -  поглед към модерното настояще и бъдеще“ -  на
български и английски език и „Осигуряване на мореходността на кораба“ -



електронна книга. И двете са лично дело на кандидаха и va --------------
на обявения конкурс.

о Статии и доклади -1 3 .

о Един труд под печат.

Статиите и докладите са написани от кандидата, като 10 от тях са индивидуален 
труд, а три в съавторство с още един автор. Някои от статиите са публикувани в български 
научни форуми и издания, а други (6, 7 и 8) в кралския институт в Обединеното кралство 
Великобритания и конференцията през 2015 г. в Барселона.

Научната продукция на кандидата може да се раздели в следните направления:

1. I група „Експлоатация на флота и пристанищата“ (от 1,2,5 до 9)

2. II група „Образование“ (3 и 4)

3. III група „Осигуряване на мореходността на кораба“ (3)

4. IV група Учебни пособия (1, 2 и 3)

Научните направления, които се очертават от трудовете са:

1. Подобряване на проектната якост на контейнерите и третиране на повредите 
по тях.

2. Повишаване на надеждността на контейнерния превоз.

3. Проблеми с резбовите съединения с метрична резба използване като 
крепежни елементи.

По първо научно направление се предлагат рещения, които да заздравяват 
конструкцията на контейнерите и особено внимание се обръща на критичните точки -  
ъглите на съоръженията.

По второто направление се изследват основно рисковете при използването на 
контейнерния превоз и мерките за намаляване на риска и повищаване на сигурността.

По третото направление се предлага универсална методика за изчисляване на 
резбовите съединения с цел по-лесната им унификация и стандартизация.

Кандидатът има 3 внедрявания в областта уякчаване на конструкцията и е 
приложил документи, като експертното становище на инж. Петър Михайлов. Председател 
на борда на директорите на „Полуремаркета и контейнери“ АД, гр. Добрич и рецензията 
на монографичния труд от Христо П. Чукачев.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Получените резултати от разработките, както отзивите на специалистите и 

направените изводи показват, че са налице научно-приложни и приложни приноси. 
Кандидатът е творчески активен и се ползва с уважение сред колегите си.

5. Критични бележки и препоръки
От предоставените материали мога отбележа и някои пропуски, които не са по 

същество и не променят общата висока оценка на представянето на кандидата, но според 
мен, биха му помогнали да повдигне общо нивото на своята бъдеща работа.

- Учебни пособия 1 и 2 всъщност са едно пособие на различни езици (български 
и английски), макар че имат различни кодове ISBN.

- Кандидатът може да разшири участията си в чужди и престижни форуми.
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Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, 
съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за 
основателно да предложа кандидатът гл. ас. д-р Петър Ванчев Ванков да заеме 
академичната длъжност „доцент” в катедра „Техническа механика” по 
професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, специалност 
„Експлоатация на водния транспорт, водните и речни пристанища“.

Дата: 10.07.2017 г. 
Варна

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
/ доц. д-р инж. Р. Стоянов/


