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РЕЦЕНЗИЯ

no конкурс за получаване на научното звание 

’’доцент”

по научната специалност Експлоатация на водния транспорт, морските и 
речни пристанища
професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
към катедра Експлоатация на Флота и Пристанища, Факултет Навигационен 
при Висше Военно Морско Училище „Н.Й.Вапцаров” -  Варна

с кандидат: гл ас. д-р Валентина Владимирова Грънчарова от Висше Военно 
Морско Училище „Н.Й.Вапцаров” -  Варна

Рецензент: проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов
Институт по информационни и комуникационни технологии -  БАН, София 1113, 
ул. Акад.Г.Бончев бл.2

Конкурсът е обявен от Висше Военно Морско Училище „Н.Й.Вапцаров” -  Варна

I. Общи положения и биографични данни

Основните данни за образованието, научните степени и звания за 
кандидата са дадени в Таблица 1.

Таблица 1.

Име роден Висше образование Научна степен 
Д-Р (ктн)

Валентина 1980 2002 г. -  ТУ-Варна, 2008 г. -
Владимирова г. инженер по Висша
Грънчарова транспорта, Атестационна

Втора специалност:
комисия.
научна

Учител по специалност:
инженерна Системи и
педагогикка устройства за 

опазване на 
околната 
среда



Валентина Грънчарова е завършила висше образование през 2002г. в ТУ- 
Варна като инженер по транспорта. Едновременно се е дипломирала и с втора 
специалност в ТУ-Варна като учител по инженерна педагогика. През 2008 г. 
защитава образователно-научната степен д-р и е утвърдена от Висша 
Атестационна комисия по научната специалност „Системи и устройства за 
опазване на околната среда“.

В творческата и автобиография е отбелязано само месторабота в ВВМУ- 
„Н.Й.Вапцаров“ -  Варна. От 2011 г. до 2012г. е асистент в катедра Експлоатация 
на флота и пристанищата. От 2012 до сега е главен асистент в същата катедра.

II. Общо описание на представените материали

Представените трудове за конкурса за доцент са систематизирани в 
Таблици 2 и 3.

Таблица 2: Научни трудове на кандидата представени за конкурса

Кандидат Общо
Представени за 

Д-Р

Представени за 
конкурса за доцент

Валентина
Владимирова
Грънчарова

17 -  обединени 
в монографичен 
труд; 15 -  извън 
монографичния 
труд: 4 - учебни 
помагала

за д-р; (2008 г.) 
-  4 публикации

Общо 32:
17мон.труд+1 бизвън 
МОН.труд;
4уч. пособия

Таблица 3: Представени научни трудове за конкурса за доцент
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Валентина
Владимирова
Грънчарова

32 19 12 27 26 0 18

Рецензентът трудно определя разпределението на публикациите, 
представени от кандидата. Представени са списъци на публикации, които са 
излезли след защитата на образователно-научната степен д-р. Тези списъци не 
определят кои от публикациите участват в конкурса за доцент. В творческата 
биография на кандидата има кратко разпределение на публикациите в две 
категории: на равностоен монографичен труд и публикации извън



монографичния труд. В направеното в творческата биография разделение има 
повтарящи и в двете категории публикации, което не е допустимо за конкурса. 
Съответно приносите на кандитата е трябвало да се класифицират за тези две 
категории за монографичен труд и за приноси извън него.

Рецензентът счита, че кандидата не е подредил удачно своите 
публикации и това е затруднявало работата по оценка и рецензирана на 
приноси.

За конкурса рецензентът приема краткото разпределение на 
публикациите на кандидата направено в творческата му автобиография в 
категориите равностоен монографичен труд. Останалите публикации 
рецензентът приема, че са в категорията „публикации извън него”.

В категорията „научни публикации равностойни на монографичен труд” 
са включени 17 публикации. В категорията „извън монографичния труд са 15 и 4 
учебни помагала.

Рецензентът счита, че всички представени научни трудове са от 
областта на конкурса.

От представените трудове обект на рецензирана са 9 от равностойните 
на монографичен труд и 9 научни труда извън монографичния труд.

• Трудове А12, ВЗ и В4 не се рецензират, тъй като тематично са еднакви 
за анализ на операции по пристанищна обработка на течни 
товари/втечнени газове и съществени части от тях са представени в 
A l l .

• Трудове А8, А18, В7, В8 имат тематика за интегриране в Европейска 
транспортна система и анализ на световни пазари. Съществени части 
от тях са включени в А7.

• Трудове А14, В5 представят товароподемна техника, тематично са 
свързани и съдържателната им част дублират проблематиката на А5.

• Трудове А6, А15, А16, и В6 коментират модерни системи за товарни 
операции и не дават нови решения в сравнение А21.

• Не се рецензират учебните пособия, тъй като те са преминали такава 
процедура при тяхното публикуване.

Тази редукция не е направена за да повлияе на общата оценка на 
изследователската и научна дейност на кандидата.

Всички приети за рецензирана 18 труда и равностойните на 
монографичния труд са излезли от печат.

Представените и приети за рецензирана научните публикации 
равностойни на монография са 9, от тях: 7 са статии в български списания; 2 са 
доклади на конференции проведени у нас. Осем от тези публикации са 
самостоятелни [А2, АЗ, А4, А5, А7, А9, А17 и В1] и една е в съавторство на 
първо място [В10].

Представените научни публикации, извън равностойните на монография, 
тематично отговарят на обявената специалност на конкурса. Приетите за 
рецензирана научни трудове се квалифицират както следва:

кандидатът е представил три самостоятелни публикации за 
конкурса [А10, А11, А 2 2 ];

6 са в съавторство на първо място [ А1, А13, А19, А20, В2, В9].

В справката за цитирания са посочени 14 цитирания от трудове на 
кандидата, представени в настоящия конкурс. Рецензентът не прима



цитирания под номера 3, 11, 12, 13, 14, които са самоцитирания. Кандидатът 
трябва да е внимателен при оценката за цитирания, защото не е добър атестат 
хабилитиран учен да не познава изискванията за цитиране. Част от позициите в 
списъка [1,2] не са направени информативно като не е изписан авторския 
колектив на публикацията и така не може да се оцени дали няма случай на 
самоцитиране. Академичната практика не приема и цитирания в дипломни 
работи, какъвто е случая на позиции [9,10]. Рецензентът приема за коректни 
цитиранията [4,5,6,8], които са отбългарски автори. Не са представени данни за 
цитирания от чуждестранни автори.

Рецензентът счита, че отсъствието на цитирания от чуждестранни автори 
е показател за не голяма активност в публикуване в международни издания. 
Тази констатация се прави за да стимулира кандидата в активност сред 
академичната аудитория в чужбина и у нас.

Количествено оценено се вижда, че трудове на кандидата са малко 
цитирани от български автори.

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

Рецензентът счита, че трудовете на кандидата Валентина Грънчалова 
имат като основен елемент изследвания по анализ. Обектът на анализ е 
пристанище, като се разглеждат две тематични линии: особености при 
изграждане на пристанищни хидроакустични системи; особености при товаро- 
разтоварна дейност на пристанища при различен вид товари.

Като допълнително тематично направление са публикации, които 
коментират особености на европейски транспортни системи и мястото на родни 
пристанищни и инфраструктурни решения.

Тази тематика и представените публикации имат характер на обзори и 
анализ на съществуващи решения. Елементи на синтез и разработване на нови 
решения, за което може да се претендира за научен принос в представените 
публикации отсъства или не са разработени.

В публикациите предтавящи изграждането на пристанищни 
инфраструктурни елемента основен метод на публикациите е представяне на 
картини и снимки на съществуващи решения. Рецензенът би искал да види 
числени оценки, които да потвърждават направени изводи за полезност на 
дадено съоръжение.

Аналогично е разработвана тематиката по товаро разтоварни дейности на 
пристанища. Правят се илюстрации чрез снимки и картини. Като инженерно 
решение не са правени количествени оценки и не са проектирани формално 
режими на експлоатация и оптимизация.

Публикациите по оценка на перспективи на развитие в Европейският съюз, 
по перспективи на развитие, анализ на стандарти за безопасност и др, 
рецензентът счита че в такъв клас публикации трудно може да се търси научен 
принос.

В научните публикации, които са извън равностойната монография, 
рецензентът счита, че тематиката на тези публикации е същият, какъвто се 
съдържа в тези, включени в монографичния труд.



IV. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 
кандидата

Като следствие от длъжността преподавател в Университет, кандидатът 
има академично натоварване с лекции и упражнения. Подготвените и водени 
дисциплини са в областта на „Товарознание”, „Стокознание”, „Теория и 
устройство на пристанищата. Инфра и суперструктура”, „Опазване на околна 
следа, безопаност на корабите в пристанищата“. Те се водят за бакалаври и 
магистри на български и английски езици във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

Рецензентът е ползвал деклариранните данни от творческата биография 
на кандидата. Би трябвало данни и документи за педагогическата дейност на 
кандидата да бъдат приложени към представините ми документи. Считам, че 
тази декларирана педагогическа дейност съответства на изискванията за 
академичен преподавател.

V. Основни научни и научно-приложни приноси

Рецензентът счита, че в представените трудове има елеменнти на научно- 
приложни приноси. Те се състоят в прилагането на формални методи за 
решаване на определени практически проблеми. Такъв елемент на научно- 
приложен принос рецензента намира в използването на невронни мрежи лри 
разпознаване на продукти; модел за оптимизиране на товарно-разтоварни 
процеси.

В останалато част на представените публикации рецензенттът счита, че 
може да се претендира за приложни приноси, свързани с анализ на процеси, 
системи, инфраструктура, използвана при процеси на товарене/разтоварване 
на кораби а пристанища.

VI. Значимост на приносите за науката и практиката

Рецензентът счита, че тематита на кандидата има потенциал и 
прагматично приложение в областта на подобряване и оптимизиране на 
дейности по товарене/разтоварване, технологични процеси на пристанища.

Представените за конкурса публикации основно съдържата елементи на 
анализ. Разработването и на елементи на синтез като предложения и решения 
за оптимизиране; направата на сравнения и оценки ще докаже полезност и 
приложимост.

Направените публикации на кандидата понастоящем основно са 
направени в български издания и на български език. Публикациите на 
английски са в Румънско списание и тематично повтарят тези, които са на 
български език и също имат характер на анализ. Отсъствието на цитирания от 
чуждестранни автори индиректно показва, че изследвания до етап анализ не са 
достатъчно полезни за международната академична общност.

Прави добро впечаление, че кандидатът има значителен брой 
самостоятелни публикации. Голяма част от тях са направени в списания; 
„Механика на машините“, Машинастроителна техника и технологии“, „Journal 
Science and Technologies” (издание на Съюза на Учените , Стара Загора).



Кандидатът представя списък за участие в три договора. Тематично те са 
индиректни към тематиката на направените публикации. От направеното 
описание за третия проект рецензентът счита че такъв договор не се сключвал 
и не се е разроботвал.

VII. Критични бележки и препоръки

Препоръчвам на кандидата в изследванията си да не се ограничава в
описания и елементи на анализ но и да разработва собствени решения. Тези 
решения трябва да се разработват с прилагане на формални и инженерни 
модели и да се изчислява тяхна полезност и ефективност.

Понастоящем липсват сравнения между собствени разработки на
кандидата и такива, съществуващи в академичната и научна практика. Не са 
правени и оцени и на собствени резултати.

Препоръчвам кандидата да обърне внимание в своята бъдеща работа 
неговите разработки да стават достояние на изследователската колегия и в 
страната и в чужбина. Това се постига с публикационна дейност на научни 
форуми, които имат международен характер. Понастоящем кандидатът има 
относително малко цитирания от малко български автори.

Лично мнение на рецензента е изследователската и работа да се 
концентрира в научни области, където може да се приложат формални методи 
и зависимости за оценка на качество на работа на системи за товарно и 
разтоварна дейност. Това е предпоставка за получаване на значими и
прагматични резултати в съответното научно направление. В противен случай 
изследванията ще се ограничат до получаване само на емпирични резултати с 
характер на анализ без да има възможности за потенциално подобряване на 
режими на работа на пристанищни системи.

Рецензентът изразява и собствена оценка, че материалите на кандидата 
по конкурса са направени недобре. Те съдържат пропуски. Рецензентът при 
своята работа се е ръководил от мнението да поддържа кандидата и затова е 
работил в негов интерес, като е приемал декларации за дейности от 
творческата му биография.

VIII. Лични впечатления и становище на рецензента

Не познавам лично кандидата. Той беше ми представен при получаване 
на документи по конкурса.

Рецензентът счита, че основните научно-приложни и приложни приноси в 
трудовете, представени за конкурса, са лично дело на кандидата и с негово 
непосредствено участие. В значителна част от трудовете на Валентина 
Грънчарова тя е самостоятелен автор.

Заключение:

Кандидатът в конкурса гл.ас. д-р Валентина Владимирова Грънчарова е 
представила достатъчно научни публикации. Те изпълняват вътрешните 
изисквания на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

Считам, че и изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
България и Правилника за неговото прилагане са изпълнени от кандидата за 
конкурса.



Въз основа на запознаването с представените научни трудове, намирам за 
основателно да предложа гл. ас. д-р Валентина Грънчарова да заеме 
академичната длъжност „доцент” в научната специалност „Експлоатация на 
водния транспорт, морските и речни пристанища“, професионално направление 
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

06.10.2017
Тодор Стоилов


