
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ по професионално направление 5.5.“Транспорт, 
корабоплаване и авиация“, научна специалност „Експлоатация на водния 

транспорт, морските и речни пристанища“, обявен в ДВ бр. 45/06.06.2017 г.

на кандидата Валентина Владимирова Грънчарова, гл. асистент в катедра 
„Експлоатация на флота и пристанищата“, факултет „Навигационен“ на

ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по 
конкурс, обявен от ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ (ДВ бр. 45/06.06.2017 г.) за нуждите 
на катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ и в съответствие с 
„Изискванията към рецензиите по конкурси за заемане на академичните 
длъжности “доцент“ или „професор“ -  Приложение № 5.

За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат -  
гл. ас. д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова от катедра „Експлоатация 
на флота и пристанищата“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Представените по 
конкурса съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и на 
Приложение № 7 от изискванията на ВВМУ.

I. Общо представяне на получените материали
Предварително отбелязвам, че изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ във ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“(Приложение № 2) са: 
монография или равностойни научни публикации -  не по-малко от 15; общ брой 
на публикациите в списания извън горепосочените (в индексирани издания) -  не 
по-малко от три, от тях самостоятелни -  не по-малко от две; общ брой научни 
публикации в чужбина -  не по-малко от две и издадени учебници или учебни 
помагала -  не по-малко от един. Отбелязвам това, тъй като то се е отразило 
върху структурата на рецензията ми.

За участието си в конкурса д-р Грънчарова е представила общ списък от 
22 статии в списания, 10 публикации, отпечатани в сборници на международни 
конференции и 2 учебника от по 2 части всеки.

В творческата си автобиография тя е посочила 17 публикации, 
равностойни на монографичен труд със следните номера от основния списък:
A.2, А.З, А.4, А.5, А.7, А.8, А.9, А. 15, А. 16, А. 17, А. 18, В.1, В.5, В.6, В.7, В.8 и
B. 10. При оценката на приносите те ще бъдат обособени в отделна група, а 
останалите ще се оценяват отделно.

С тази обща бележка приемам за рецензиране представените научни 
трудове, с изключение на А.21, който е публикуван след отпечатване на



учебника С. 1 и има съвпадащи части с него. Отбелязвам, че в някои от трудовете 
има части (предимно фигури), които се повтарят с такива от учебниците или от 
други трудове. Тези частични съвпадения, чието изваждане извън контекста на 
отбелязаните публикации би променило съдържанието им, аз приемам като 
допустими. Основание за това ми е дал фактът, че всички тези публикации без 
А.21 са отпечатани преди написването на учебника т.е. учебникът, който няма 
претенции за приноси е следствие от публикациите.

От приетите за рецензиране публикации 6 са самостоятелни, а от 
отбелязаните като равностойни на монографичен труд, самостоятелни са 
тринадесет. В останалите трудове тя е първи автор. Четири от стат1ште са 
отпечатани в „Joimial of Marine Technology and Environment“ в Румъния, a 
научните публикации в сборнрщите са били докладвани на международни 
конференции.

На основание на горното правя заключение, че в наукометрично 
отношение представената научна продукция е достатъчна за заемане на 
академична длъжност „доцент“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

II. Данни и обща характеристика за кандидата
Гл. асистент д-р инж. Валентина (Димитрова)Грънчарова е родена 

23.01.1980 година. Средното си образование по специалност „Промишлена 
електроника“ е завършила през 1998 година в Техникум по машиностроене и 
електроника -  Варна, а висшето си образование по специалност „Технология и 
управление на транспорта“ през 2002 година в Технически Университет -  Варна. 
През 2002 година е придобила квалификация за „Учител“ по инженерна 
педагогика в ТУ-Варна. През 2007 година е защитила в ТУ-Варна дисертация по 
специалност 02.22.05 - „Системи и устройства за опазване на околната среда“ на 
тема „Апаратни и програмни средства за оценка на състоянието в пристанищата 
и морските акватории“. От 2011 година до сега работи в катедра „Експлоатация 
на флота и пристанищата“ на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ -  от начало като асистент, 
а от 2012 година като главен асистент. През 2001, 2002, 2004 година е 
специализ1фала по програма „Erasmus-Sokrates“ в пристанища Рощок, Хамбург и 
Бремерхафен, Германия. Взела е участие в проект за съвместна работа между 
ТУ-Варна и Университета -  Рощок на тема“Качество на термографските 
изследвания“ и в научен обмен по DAAD на тема „Използване на 
инфрачервената термография и други системи за наблюдение от разстояние за 
автоматично разпознаване на замърсявания в пристанищата и морските 
акватории“.

Участвала е в семинар на тема „Development of a common intergrational 
monitoring system for the environmental protection and preservation of the Black sea” 
no проект “Eco-Satellite” и в семинар на тема “Environmental management of 
transborder corridor ports”no проект “TEN-ECOPORT -  Transnational enhancement 
of ECOPORT 8”. Секретар e на секция „Морски науки и технологии“ към Съюза



на Учените -  Варна. Притежава свидетелство за провоспособност „Водач на 
кораб до 40 БТ по море“. Завършила е езиково обучение на английски и немски 
език и притежава съответните сертификати, а така също и IMO Model курсове 
6.09 и 3.12.

Главното, което я характеризира, е че тя е специалист и педагог по 
проблемите на експлоатацията на флота и пристанищата с активна 
международна дейност.

III. Оценка на педагогическата дейност на кандидата
От приложените документи се вижда, че преподавателската дейност на 

д-р Грънчарова в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ на 
ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ е над 7 години. През това време (2011-2017 година) и 
през периода, предхождащ работата й във на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“, тя е 
получила освен висшето си образование по специалността „Експлоатация на 
флота и пристанищата“ и общирна педагогическа и допълнителна специална 
подготовка.

Приложената справка, подписана от декана на факултет „Навигационен“ 
показва, че д-р Валентина Грънчарова е водила занятия (лекции и упражнения) 
със студенти от ОКС „Бакалавър“ по дисциплините: „Стокознание“,
„Товарознание“, „Хидротехнически съоръжения“, „Теория и устройство на 
пристанищата. Инфра и суперструктура“ и „Опазване на околната среда, 
безопасност на корабите в пристанищата“, както следва:

Учебна година Обща аудиторна натовареност 
(приведени към упражнения)

2011/2012 179
2012/2013 321
2013/2014 251
2014/2015 276
2015/2016 337
2016/2017 285

Учебната й натовареност за ОКС „Магистър“ е:
Учебна година Обща аудиторна натовареност 

(приведени към упражнения)
2011/2012 77
2012/2013 39
2013/2014 104
2014/2015 105
2015/2016 95
2016/2017 114

Учебната й натовареност за уждестранни студенти ОКС „Бакалавър“ на 
английски език е:



Учебна година Обща аудиторна натовареност 
(приведени към упражнения)

2011/2012
2012/2013 30
2013/2014 30
2014/2015 30
2015/2016 30
2016/2017

Тези занятия са били осигурени с учебни материали (учебни програми и 
лекционни курсове), както следва:

за ОКС „Бакалавър“ на български език: „Стокознание“,
„Товарознание“, „Хидротехнически съоръжения“, „Теория и устройство на 
пристанищата. Инфра и суперструктура“;

за ОКС „Магистър“ на български език: „Стокознание“,
„Товарознание“, „Теория и устройство на пристанищата. Инфра и 
суперструктура“ и „Опазване на околната среда, безопасност на корабите в 
пристанищата“;

за ОКС „Бакалавър“ на английски език: „Опазване на
морската(околната) среда“.

Специално внимание обръщам на отпечатаните учебници:
• Грънчарова В., Товарознание -  част 1 и част 11, „Стено“ - 2014 г.
• Грънчарова В., И. Грънчаров, Теория и устройство на 

пристанищата -  част I и част II, „Стено“ -  2013 г.
Учебниците са написани на специализиран професионален език с добри 

илюстрационни материали и съвременни справочни данни в табличен вид.
По своето съдържание учебниците, които са рецензирани от известни 

специалисти в морския бизнес, покриват в голяма степен (над 90%) учебния 
материал от дисциплините, по които д-р Грънчарова е основен преподавател.

В резултат на активната й работа със студенти тя е била успешен 
ръководител на 12 дипломни работи и два доклада на Международна студентска 
научна сесия.

Като рецензент смятам, че обширната учебна работа на д-р Грънчарова 
отговаря напълно на изискванията за придобиване на длъжност „доцент“.

IV. Основни научни и научно-приложни приноси
При оценката на приносите на трудовете, приети от мен за рецензиране, 

аз изхождам от изискванията към резенциите по конкурси за заемане на 
академични длъжности във ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“(Приложение № 5). При това 
аз не можах да си помогна с документа, наречен „Справка за приносите“, тъй 
като той не е оформен съгласно изискванията на т.4 от Централното 
приложение. В желанието си да помогна на кандидатката за самооценка и да



бъда полезен на Уважаемото жури, аз ще приема следната структура на личната 
си оценка:

4.1. Приноси, съдържащи се в публикациите, равностойни на 
хабилитационния труд

В тематично отношение трудовете от тази група, чиито 
номера(наименования) са посочени в творческата автобиография на д-р 
Грънчарова се отнасят към техническите и организационни подходи за 
функционирането на морските транспортни инфра- и суперструктури. 
Тематичната им свързаност би могла да бъде основа за обединяването им в 
монографичен труд с примерно наименование „Изграждане, експлоатация и 
управление на морската транспортна инфра- и суперструктура“. Изборът на 
представянето им като самостоятелни публикации е въпрос на лично 
предпочитание. При това откривам следните приноси:

4.1.1. Научно-приложни приноси, свеждащи се до:
- получаване на нови факти, относно възможностите за повишаване на 

производителносттта на пристанищната товароподемна техника - трудове № А.5, 
А.7, А. 15, А. 16 и А. 17.

- получаване на нови факти, относно мястото и развитието на водния 
транспорт и пристанищата на Р България в европейските транспортно- 
логистични структури -  трудове № А.8, А.9, А. 18, В.6, В.7;

4.1.2 Получаване на потвърдителни факти в областта на строителството 
на морски хидротехнически съоръжения в това число общи съображения и 
външни условия А.2, А.4 и материали и технологии -  А.З.

4.1.3 Приноси за внедряване, свеждащи се до разработване и анализ на 
развитието на морското образование в България (В.1), използване на рискови 
параметри за оценка на безопасността в пристанищата (В.9) и практически ползи 
от усъвършенстването на важен инфраструктурен обект (В.8).

4.2 Приноси в трудовете, приети за рецензиране
4.2.1 Доказване с нови средства и получаване на нови факти и решения 

при управлението на пристанищната дейност. Приложение на програмни и 
технически средства за оптимално управление на процесите в морските 
акватор™ и пристанища, основаващи се на съвременни методи за разпознаване 
и идентификация (А.1), контрол на движението на подвижните 
обекти(контейнери)(А.21) и автоматизирани системи за управление на 
движението (А.22, А. 15).

4.2.2. Получаване на нови и потвърдителни факти в областта на 
подобряване и оптимизиране на дейността на товаро-разтоварната техника. 
Синтезиране на критерии и показатели за определяне на броя и ефективността на 
техниката (А. 14, В.5), за определяне на основните параметри на складове (А.6), 
за конструктивно оформление на терминали (А. 11, А. 12, А. 16) и варианти за



опаковане и поставяне на задължителна информация върху транспортираните 
стоки (А. 17).

4.2.3 Получаване на потвърдителни факти и препоръки за съхраняване, 
обработка и превоз на опасни товари: дефиниране на критериите (А. 10) и 
технологиите за безопасен превоз и товаро-разтоварни операции на течни и 
газови товари (В.2, В.З, В.4).

4.2.4 Предложени са конкретни приложни решения, водещи до 
увеличаване на производителността на контейнерните терминали (А. 14), а така 
също и на безопасността в пристанищата и офшорните зони (А. 19, А.20, В. 10).

4.3 Приноси в областта на морското образоване, както в конкретните 
предмети и технологии (учебниците С.1, С.2, С.З, С.4), така и в дидактическите 
похвати (В.1).

V. Значимост на приносите в науката и практиката
За значимостта на приносите от дейността на д-р Грънчарова може да се 

съди по значителния брой публикации, отпечатани в чужбина и включени в 
съвместното румънско-българско издание „Journal of Marine Technology and 
ЕпллгопшеШ“. Като изключвам броя на цитиранията от най-близките й 
сътрудници, което може да се класифицира като самоцитиране, гфеценявам, че 
споменаването на нейните резултати в монографии, учебници и научни трудове 
в чужбина е потвърждение на значимостта на приносите в науката и практиката. 
Участието й в три национални и три международни проекта с конкретно решени 
от нея задачи и в един отраслов договор с промишлеността свидетелстват за 
достатъчна значимост.

Най-важният извод за значимостта на приносите на гл. ас. д-р 
Грънчарова може да бъде направен от пряката й учебна дейност и от качеството 
на написаните от нея учебници и учебни помагала.

На мен са ми известни и други дейности и връзки на гл. ас. д-р 
Грънчарова с морския бизнес, за които тя за съжаление не е представила 
потвърдителни документи.

VI. Оценка на личните приноси на кандидата
Осемнадесет от представените научни трудове са самостоятелни. 

Тематиката е устойчива и характеризира, както педагогическата й дейност, така 
и изследователските й предпочитания. Съвместните й публикации с 
ръководителя на катедрата говорят за вписването й в научния колектив, въпреки 
че в това отношение има какво още да се желае.

На базата на личните ми контакти и представените трудове преценявам, 
че приносите са лично дело на кандидатката.



VII. Критични бележки и препоръки
7.1 Въпреки, че намерр1х основание да приема за рецензиране на 

трудовете, които имат повтарящи се части и фигури с два от учебниците, считам, 
че точното копиране би могло да бъде избегнато чрез включване в учебниците 
на по-нови данни. Отбелязвам следните очебийни повторения;

- фигурите и част от текста на А.4 съвпадат с текста от стр. 94-98 от 
учебника С.1;

- фигурите и част от текста на А.5 съвпадат с текста от стр. 94-107 от 
учебника С.1;

- фет. № 3, 7 и 8 от А. 12 съвпадат с фиг. 3.31, 3.35 и 3.36 от учебника С.1;
- фиг. № 1, 3 и 4 от А. 13 съвпадат с фиг. 3.1, 3.12 и 3.13 от учебника С.2;
- фиг. № 1, 2, 4 и 6 и части от тескта на А. 14 съвпадат с фиг. 3.16, 3.17, 

3.20 и 3.21 от учебника С.2;
- фет. № 1, 3, 4, 5 и 6 от А. 16 съвпадат с фиг. 2, 6, 8, 9 и10 от учебника

С.З;
- табл. № 1 и 2 от А. 16 съвпадат с табл. 1 и 2 от С3(стр. 27);
Тези забележки и други, които съм спестил, шдха да бъдат избегнати, ако 

имената на първичните публикации бяха включени в библиографията на 
учебниците и бяха цитирани в тях.

7.2. При някои трудове са допуснати пропуски и неточности при 
библиографията и цитирането. Така например литературните източници, 
включени в библиографията на А. 5 не са цитирани в текста. При цитиранията в 
трудовете А. 19, А.20, А.21 и А.22 е променен стандарта.

7.3. Като обща препоръка към гл. ас. д-р Грънчарова бих желал в 
бъдещите си трудове да намали стремежа си към описание и да насочи усилията 
си към статистически методи за анализ и прогнозиране на базата на обширния 
материал, с които тя разполага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общата ми оценка за представените материали за участие в конкурса е 

положителна. Основание за тази моя оценка е много добрата учебно- 
педагогическа дейност и достатъчното качество и количество на научната 
продукция.

В заключение отбелязвам, че на базата на своята положителна оценка 
препоръчвам на Уважаемото Научно жури да предложи на ръководството на 
ВВМУ да назначи гл. ас. д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова за 
„доцент“ по професионално направление 5.5.“Транспорт, корабоплаване и 
авиация“, научна специалност „Експлоатация на водния транспорт, m o j x J j ^ t c  и  

речни пристанища“.

0^.10.2017 г. 
q r Варна

Подпис:__
/проф. д.т^. . А. Недев/


