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С Т А Н О В И Щ Е
no конкурс 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"

Конкурсът е обявен в ДВ No.45 от 06.06.2017г.
Кандидат: д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова
Член на научното жури: проф. д-р инж. Благовест Чанев Белев к.д.п.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната 
дейност на кандидата

Единствен кандидат за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
"доцент" в катедра "Експлоатация на флота и пристанищата" на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ - Варна е доктор Валентина Грънчарова.

Д-р Грънчарова в завършила висше образование през 2002г. в ТУ-Варна като 
инженер по транспорта. Едновременно с това се дипломира и с втора специалност в 
ТУ-Варна като учител по инженерна педагогика. След обучение в докторантура през 
2008 година защитава образователно-научната степен „доктор“ и е утвърдена от 
Висшата Атестационна комисия по научната специалност „Системи и устройства за 
опазване на околната среда“. От 2012 година до сега е главен асистент в катедра 
„Експлоатация на флота и пристанищата".

В конкурса за "доцент" кандидатът участва с 36 публикации, от които 4 статии в 
списания в България, 4 статии в списания в чужбина, 14 публикации в издания на 
ВВМУ и на Съюза на учените и 10 доклада от национални и международни 
конференции. В списъка с научни трудове са включени още 4 броя учебници и учебни 
помагала, писани самостоятелно и в съавторство. Кандидатът е самостоятелен автор 
общо на 19 публикации и е посочил 14 броя цитирания на трудовете си, от които 5 са 
автоцитирания.

Всички трудове на кандидата, представящи неговата научноизследователска и 
научно-приложна дейност, са в областта на конкурса и надвишават изискванията за 
заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Кандидатът за „доцент“ е утвърден преподавател, изнасящ лекции по няколко 

основни дисциплини на студентите, специалност „ЕФП", ОКС „бакалавър" и 
„магистър". През годините преподава различни дисциплини от учебните планове на 
Навигационния Факултет на ВВМУ - „Товарознание”, „Стокознание”, „Теория и 
устройство на пристанищата. Инфра и суперструктура”, „Опазване на околната среда, 
безопасност на корабите в пристанищата“. Валентина Грънчарова отговаря за 
стажантските профами на студентите от специалност „ЕФП". Активно е и участието й 
в магистърските програми на катедрата. Ръководи и голям брой дипломанти.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Представените трудове имат научно-приложен и приложен характер. Приносите 

от научноизследователската и педагогическа дейност на кандидата могат да бъдат 
характеризирани като научно-приложни, насочени към използването на невронни 
мрежи при разпознаване на продукти и модели за оптимизиране на товарно-разтоварни 
процеси (публикации А.1, А.7, В.5)



в  останалата част на представените публикации приносите са по-скоро 
приложни, свързани с анализ на процеси, системи и инфраструктура, използвана при 
товаро-разтоварна дейност на корабите в пристанищата.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Направените публикации са в български и , чуждестранни издания. Това касае 

основно статиите, публикувани от кандидата по конкурса за заемане на академичната 
длъжност „доцент“.

В двадесет и един от предложените трудове кандидатът участва самостоятелно. 
За останалите не са представени документи за авторски претенции на другите автори, 
поради което считам, че съавторството е равноправно. Считам, че основните приноси в 
трудовете, представени за участие в конкурса, са дело на кандидата.

Представен е списък за участие в 3 проекта.
Отсъстват цитирания от чуждестранни автори. Считам, че представените 

цитирания за достатъчни, за да покрият изискванията на конкурса.

5. Критични бележки и препоръки
Бих искал да отбележа, че представените от кандидата документи не са 

подредени коректно, за да улеснят изготвянето на становището. Това затруднява 
коректната оценка на приносите.

Публикационната активност съответства на нормативните изисквания както 
количествено, така и като съдържание. Прави впечатление, че изданията, в които е 
публикувано, не са индексирани в Scopus и Web of Science. Добре би било в бъдеще 
публикационната дейност на кандидата да се насочи главно исъм специализирани 
индексирани издания в чужбина.

Бих препоръчал също да се търсят възможности за по-тясно сътрудничество 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
Главен асистент д-р Валентина Владимирова Грънчарова е представила за 

участие в конкурса достатъчна по обем научна продукция, насочена към решаване на 
проблеми в сферата на пристанищните дейности и обработката на товари. С това тя 
удовлетворява критериите за получаване на исканата академична длъжност, съгласно 
ЗРАС в Р. България, Правилника за неговото приложение. Правилника за условията и 
реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. И. Вапцаров“.

Въз основа на представените трудове и съдържащите се в тях приноси предлагам 
кандидатът, д-р Валентина Владимирова Грънчарова, да бъде избран и да заеме 
академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5.0 „Технич^ки 
науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиа 
учебна дисциплина „Товарознание“.

10.10.2017 г. Член на научното жури;

/проф (лев К .Д .П ./


