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СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" 
по професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", 

специалност "Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища"

Конкурсът е обявен в ДВ No.45 от 06.06.2017г.
Кандидат: гл. ас. д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова 
Член на научното жури; доц. д-р инж. Чавдар Илиев Александров

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната 
дейност на кандидатката

Кандидатката за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
"доцент" в катедра "Експлоатация на флота и пристанищата" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
- Вар на е завършила специалност „Технология и управление на транспорта” в ТУ -  
Варна. След обучение в докторантура в същия университет е защитила дисертация за 
присъждане на ОНС "Доктор" по научна специалност 02.22.05 "Системи и устройства за 
опазване на околната среда". В конкурса за "доцент" кандидатката участва с 32 бр. 
публикации, от които 22 статии в списания, 10 в сборници с доклади от конференции и в 
годишници на ВУЗ-ове, както и в 3 отчета по изследователски проект. В списъка с 
научни трудове са включени още 4 бр. учебни пособия. Общият брой на трудовете, с 
които се кандидатства е 36, като 6 от тях са публикувани в чужбина. Кандидатката е 
самостоятелен автор на 19 публикации и е посочила 14 броя цитиранията на трудове си, 
които не са открити в Google Scholar. Участва в три научни и научно-образователни 
проекта, изпълнявани във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в периода 2012 -  2016г.

Всички трудове на кандидатката, представящи нейната научноизследователска и 
научноприложна дейност, са в областта на конкурса и съответстват на изискванията на 
нормативните документи.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидатката.
Валентина Грънчарова започва преподавателска работа през 2011г. като асистент 

в кат. „Експлоатация на флота и пристанищата” на ВВМУ. Към датата на обявяване на 
настоящия конкурс е главен асистент в катедрата. През годините преподава различни 
дисциплини от учебните планове на Факултет „Навигационен“ на ВВМУ. Списъкът е 
изцяло в областта на експлоатацията на флота, морските и речните пристанища и 
корабоплаването. Наред с преподаването гл. ас. Грънчарова се грижи за развитие на 
учебноматериалната база, осигуряваща учебния процес в катедрата. Автор е на 4 учебни 
пособия и множество учебни програми, лекционни курсове, в т.ч. на английски език, 
лабораторни упражнения и практически занятия. Всичко това показва, че кандидатката 
има много добра педагогическа подготовка и опит в преподавателската работа.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Приносите от научноизследователската и педагогическа дейност на кандидатката 

могат да се обединят в групи, както следва:



3.1. Приноси с преобладаващ научно-приложен характер
Получени са нови факти, касаещи повишаването нв ефективността на водния 

транспорт и по-конкретно пристанищните дейности, в т.ч. техническите съоръжения и 
тяхното изграждане (в трудове I.A.2,1.A.3,1.A.4,1.A.5,1.A.7,1.A.15,1.A.16 и I.A.17);

Извършен е анализ и оценка на факторите, оказващи влияние върху безопасността 
на пристанища и съоръжения и на сигурността на критичната инфраструктура (в трудове 
1.В.8и1.В.9).

Разработени са алгоритми, приложни програми и методологии за използване на 
техника за оптимизиране на управленските дейности в пристанищата и на контрола на 
трафика и на товарите (в трудове ГАЛ, I.A 15,1.A.21 и I.A.22).

На базата на проведените изследвания са създадени възможности за анализи и 
конкретни практически приложения.

3.2. Приноси с преобладаващ практико-приложен характер
Разработени са препоръки за превоз, обработка и съхраняване на опасни товари и 

на технологиите за товаро-разтоварни операции с тях (в трудове I.A.10, I B.2, I.B.3 и 
I.B.4);

Намерени са приложни рещения за подобряване на организацията и 
експлоатацията на контейнерни терминали и на безопасността в офшорните зони (в 
трудове I.А. 14,1.А. 19,1.А.20 и I.B. 10).

3.3. Методически изследвания, учебници и учебни пособия (в трудове I.C.1, 
I.C.2,1.C.3 и I.e .4. В същата група може да се включи и I.B.1):

Кандидатката работи по подготовката и актуализирането на учебно-плановата 
документация и по поддържането и развитието на учебно-материалната база в катедрата. 
Резултатът от тази работа се изразява в участие с една публикация в конференция и 
издаване на четири учебни пособия, като всеки две от тях са с идентични заглавия -  
Теория и устройство на пристанищата, част I и част II и Товарознание, част I и част П. 
Предполага се, че с тях се осигуряват съответни учебни дисциплини от учебния план на 
специалности „ЕФП“ и „Корабоводене“.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
В теоретичен план приносите на кандидатката се отнасят до изследване на 

изключително щирок спектър от проблеми, свързани с експлоатацията на флота, 
морските и речните пристанища и корабоплаването -  от екологията и опазването на 
чистотата на морето през строителството на терминали и съоръжения и оценката на 
тяхната производителност, през обработката и съхранението на различни видове товари 
до безопасността и сигурността на пристанищата и офшорните зони. На практика се 
покриват всички дейности, свързани с експлоатацията на водния транспорт, морските и 
речните пристанища.

В 19 от предложените трудове кандидатката участва самостоятелно. За останалите 
не са представени документи за авторски претенции на другите автори, поради което 
считам, че участието на съавторите е равноправно. В работите преобладават изследвания 
в областта на водния транспорт, организацията на дейността на морските и речните 
пристанища, екологията и опазването на чистотата на морето, което е в областта на



научните интереси на кандидатката. Това ми дава основание да считам, че основните 
приноси в трудовете, представени за участие в конкурса, са нейно дело.

5. Критични бележки и препоръки
Публикационната активност на кандидатката съответства на нормативните 

изисквания както по отношение на количество, така и като съдържание. Прави 
впечатление обаче, че списанията, в които е публикувано, са университетски и съюзни 
издания. Добре би било в бъдеще нейната публикационна дейност да се насочи към по- 
авторитетни индексирани издания у нас и в чужбина. Това би довело и до по-добри 
възможности за популяризиране на постигнатите резултати и до по-висок индекс на 
цитиране.
Бих препоръчал също да се търсят възможности за възобновяване на сътрудничеството 
със сродни университети от водещи Европейски и други развити в икономическо 
отношение страни за съвместна работа по научноизследователски проекти, по съвместни 
образователни проекти, публикационна и издателска дейност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гл. ас. д-р Валентина Грънчарова е представила за участие в конкурса достатъчна 

по обем научна продукция, насочена към решаване на реални проблеми в сферата на 
експлоатацията на флота, морските и речните пристанища и корабоплаването. 
Представените разработки са с достатъчен брой цитирания и отговарят на изискванията 
на регламентиращите документи. Богат е и педагогическият опит на кандидатката. 
Всичко това ми дава достатъчно основание да предложа гл. ас. д-р Валентина 
Владимирова Грънчарова да заеме академичната длъжност "доцент" в катедра 
„Експлоатация на флота и пристанищата” по професионално направление 
5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", специалност " Експлоатация на водния 
транспорт, морските и речните пристанища ".

02.10.2017Г. Член на научното жури: .
/доц. д-р. . 4 . Александров/


