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ВИСШЕ ВОЕНОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

СТАНОВИЩЕ

ОТ доцент д-р инж. Иван Младенов Йорданов

по научните трудове на гл. ас. д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова, 
представени на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в катедра 
„Експлоатация на флота и пристанищата“ на факултет „Навигационен“, ВВМУ „Н.Й. 
Вапцаров“ - Варна, в област на висше образование 5. „Технически науки“, по 
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, учебна 
дисциплина „Товарознание“, обявен в Държавен вестник, бр. 45 от 06.06.2017 г.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 
дейност
Кандидатът има завършено висше образование в Техническия университет -  Варна 

по специалността „Технология и управление на транспорта“ с придобита квалификация 
„Инженер по транспорта“ (2002 г.), допълнително придобита квалификация на учител с 
профил „Инженерна педагогика“ (2002 г.) и придобита ОНС „Доктор“ по научната 
специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“ (2008 г.). Налице са 
и други потвърдени квалификации -  езикови (по английски и немски език), на морски 
инструктор и на лице за оценяване, изпитване и оценяване на морски лица по 
стандартите на Международната морска организация (IMO), които са в интерес на 
изпълнението на конкретната длъжност, предмет на конкурса.

Резултатите от научноизследователската и научно-приложната дейност на 
кандидата са отразени в: 6 труда за придобиване на ОНС „Доктор“ -  дисертация, 
автореферат и 4 публикации по дисертацията, които не оценявам - съгласно условията 
на конкурса; 32 труда, заявени за оценяване, които приемам изцяло като обект на 
настоящото становище. В структурни отношение последните обхващат:

Научни публикации в списания -  общо 22, от които: в индексирани списания -  9; в 
други списания -  13. От тях -  4 публикации в чужбина. От публикациите в списания 
15 са самостоятелни, 7 са в съавторство с един автор;

- Научни публикации в сборници на международни конференции -  общо 10, от които 
4 самостоятелни, 6 -  в съавторство, като една публикация от всички тях (в 
съавторство), е в чужбина.

От общо 32 оценявани във връзка с конкурса труда 19 са самостоятелно 
разработени и 13 -  в съавторство с един автор. Приемам претенцията на кандидата, че 
като еквивалент на монография следва да се оценят трудове А.2, А.З, А4., А.5, А.7, А.8, 
А9, А.15, А.16, А.17, А18, В.1, В.5, В.6, В.7, В.8 и В .Ю -общ о 17 труда. Оценявам, че по 
своята тематика, съдържание, обща структура и количество те напълно удовлетворяват 
това изискване на конкурса. Не е налице припокриване на оценяваните трудове с тези за 
придобиване на ОНС „Доктор“.

Допълнително в периода 2011 -  2017 г.кандидатът е участвал в разработването на 
един национален научен и два национални образователни проекта, от които два 
съфинансирани от ЕС, а в предшестващ период -  в един съвместен научен проект на



Университета Рощок и ТУ-Варна и един научно-приложен проект по поръчка на фирмата 
„Девен“ АД, България.

От кандидата по конкурса са представени и 4 учебника: два по „Товарознание“, 
предмет на конкурса, самостоятелно разработени; два по „Теория и устройство на 
пристанищата“, в съавторство с един автор.

На основата на анализа на оценяваните трудове бих очертал следните по-значими 
области на научното и научно-приложно творчество на кандидата:
1. Развитие на водния транспорт и пристанищата на Република България
2. Повишаване на ефективността на процесите и дейностите по обработка и 

съхраняване на товари в пристанищата и на корабите в организационен и технически 
план, на което е посветена доминиращата част от трудовете.

3. Осигуряване на безопасност на пристанищата и офщорните зони (анализ и оценка на 
рисковите фактори, хидротехническа защита, навигационна безопасност в 
пристанищните акватории и при маневрите за заставане на корабите, безопасност на 
товаро-разтоварните операции, защита на околната среда).

4. Подобряване на качеството на морското образование по въпросите на експлоатацията 
на пристанищата и корабите от водния транспорт.

5. Други
В заключение по т. 1 на становището ми като много положителни оценявам 

демонстрираните от кандидата способности на изследовател, който е успял да се 
съсредоточи върху значими и актуални проблеми на експлоатацията на пристанищата, 
компонентите и съоръженията им и на водния транспорт като цяло. Проявени са 
аналитичност, задълбоченост и творчество в изследванията. Кандидатът демонстрира 
целенасоченост, трудоспособност и активност - както в основната част на работата, така 
и в публикуването на получените научни и научно-приложни резултати. Оценяваните 
във връзка с конкурса публикации обхващат широк кръг проблеми на морската 
транспортна система и експлоатацията на отделните нейни елементи, но същевременно 
имат своя интегритет и по моя оценка в преобладаващата си част по своята насоченост, 
структура, количество, съдържание и заключения, пълно съответстват на изискванита на 
конкурса.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Основа на успещната педагогическа дейност на кандидата е високата й 

професионална квалификация, придобита у нас, включително образователно-научната й 
степен „Доктор“ и специалните педагогически квалификации, част от които -  насочени 
към обучението на морски специалисти. Без да имам лични впечатления за работата й, 
оценявам по достойнство и достатъчния и ценен натрупан опит в обучението на студенти 
и курсанти от ВВМУ „Н. Вапцаров“. Професионалната кариера на гл. ас. д-р инж. 
Грънчарова включва 6 години преподавателска работа в периода от 2011 г. до сега като 
асистент (1 година) и главен асистент (5 години) в катедра „Експлоатация на флота и 
пристанищата“ (ЕФП), факултет „Навигационен“. В периода са изнасяни лекции и са 
ръководени семинари и упражнения ред важни профилиращи дисциплини като 
„Стокознание“, „Товарознание“ (предмет на конкурса), „Теория и устройство на 
пристанищата. Инфра и суперструктура“, „Опазване на околната среда, безопасност на 
корабите и пристанищата“ и „Хидротехнически съоръжения“, в рамките на бакалавърски 
и магистърски програми, всички те - интегрален елемент на професионалното 
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“. На англиски език е провеждано 
обучение по дисциплината , Опазване на морската (околна) среда“, за което кандидатът 
също има съответната квалификация. Съществена роля за осигуряване на качеството на



обучението имат четирите разработени и издадени учебника -  авторските
„Товарознание“, част I и част II (2014 г.) и „Теория и устройство на пристанищата“, част 
I и част II, с един съавтор (2013 г.). Оценявам същите като разработени на високо научно 
и методическо ниво, стойностни и определено пълноценно осигуряващи обучението на 
бъдещите морски специалисти от оперативно и управленско ниво.

В допълнение бих подчертал и други достойнства на кандидата, най-важните от 
които;

Активната работа в интерес на организацията и осигуряването на учебния процес -  
разработването и актуализирането на учебни програми по преподаваните
дисциплини за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, разработването на лекционни
материали по преподаваните дисциплини, в т.ч. такива на английски език, и 
участието в проект за разщиряване и модернизация на лаборатория „Информационни 
системи за наблюдение и управление на трафика на плавателните съдове“;

- Дейността като „Академичен наставник“ в рамките на проекта „Студентски 
практики“ (2013 -2015 г.);
Ръководството на 12 дипломанта (2012 -  2017 г.) и рецензиран ето на 9 дипломни 
работи в същия период;

- Ръководството на подготовката на студенти за участие с научни доклади в
Международна научна сесия, организирана и проведена във ВВМУ през 2013 г.;

- Специализациите на кандидата по програмата „ERASMUS-SOCRATES” в 
пристанища на ФРГ (2001, 2002, 2004 г.).
Предвид изложените факти и обстоятелства считам, че гл. ас. д-р инж. В. Грънчарова 

е вече достатъчно изграден педагог, има много добри резултати в организирането и 
провеждането на учебния процес и потенциал за по-нататъщно развитие и постижения, 
заемайки длъжността „Доцент“ по условията на конкурса.

3. Основни научни и научно-приложни приноси
Оценката ми е систематизирана съгласно представените в т. 1 области на научното и 

научно-приложно творчество на кандидата и по групи приноси. Цитиранията на 
трудовете са съгласно представения списък на трудовете.
3.1. Развитие на водния транспорт и пристанищата на Република България

Приносите оценявам като научно-приложни -  получаване и доказване на нови факти 
и получаване на потвърдителни факти. В обобщен вид те се състоят в: систематизиране 
и дефиниране на целите и задачите за интегриране на транспортната система на РБ, в т.ч. 
българските пристанища, в европейските транспортно-логистични структури с акцент 
върху вътрещните водни пътища на Европа и интегрирането на морския транспорт на 
къси разстояния [А.8, А.9, В7]; Обосноваването на задачите за развитие на речните 
пристанища на РБ като интермодални центрове на базата на анализ товаропотоците по 
вътрешните водни на ЕС [А. 18].
3.2. Повишаване на ефективността на процесите и дейностите по обработка и

съхраняване на товари в пристанищата в организационен и технически план
Основната част от трудовете на кандидата е съсредоточена в тази област и обхваща 

направленията: развитие на контейнерните терминали; определяне на
производителността на пристанищната товароподемна техника; обработката и 
съхраняването на товари.

Оценявам приносите като научно-приложни, състоящи се в създаване на нови 
класификации, методи, технологии и схеми, получаване и доказване на нови факти и 
получаване на потвърдителни факти, разпределени в съвкупност или самостоятелно в



отделните трудове. Бих изтъкнал, че в преобладаващата част от трудовете в тази област 
първият елемент присъства. По-значими постижения:
- Предложените иновативни решения за повишаване на производителността на 

контейнерните терминали: на основата на използване на автоматизирани средства и 
системи за идентифициране, товарене и разтоварване и за намаляване клатенето на 
корабите на незащитени терминали, както и на друго автоматизиране на процесите 
на контейнерния терминал [А. 14, А.22]; доказаната приложимост на съвременни 
технологии за управление и бърза обработка на контейнеризирдни товари, следене на 
товарните операции на кейовия фронт и на движението на контейнерите, вкл. на GPS 
системи и системи с радиочестотно и с оптично разпознаване при управлението 
[A.15,A.21j;
Предложената методика за определяне на броя на използваната в товаро-разтоварния 
процес товароподемна техника [А. 5]; Синтезираните критерии, необходими за 
изготвяне на технологична схема на претоварния процес при максимално използване 
на разполагаемата пристанищна техника и организиране на непрекъснатост на 
работата [А.7]; Обосновано предложените варианти за комбинирано използване на 
товароподемна техника за хоризонтално преместване с цел повишаване на 
производителността на операциите на контейнерните терминали [А. 13]; 
Разработената методика за изчисляване на ефективността на механизирана линия, 
основана на технико-икономични показатели [В.5];
Предложените варианти за оптимизиране на обработката на уедрени товарни 
единици [А. 16] в складове и за етикиране, маркиране и опаковане на транспортирани 
хранителни стоки в Европа [А. 17]; Обоснованата приложимост на компютъризирани 
системи за оптимизиране на складовото стопанство [В.6]; Предложените варианти за 
работа и методика за изчисляване на основните параметри на склад със стелажно 
съхраняване на товарите [А.6];
Извършената технико-икономическа оценка на варианти за обработка на течни 
товари на пристанищни терминали и на корабите на рейд и в море [А.11]; 
Обоснованите и предложени конструктивни и други технически изисквания към 

корпуса и съоръженията на съвременните плаващи нефтени терминали [А. 12]; 
Дефинираните критерии за определяне на определяне на зоните за съхраняване на 
различните класове опасни товари и предложените мерки за безопасно 
транспортиране и съхраняване[А. 10].

З.З.Осигуряване на безопасност на пристанищата и офшорните зони
Оценявам като принос с елементи от научен характер -  доказване с нови средства на 

вече съществуващи научни проблеми разработения модел за оценка на сигурността и 
безопасността на пристанището, отчитащ 24 рискови параметъра [В.9].

Останалите приноси в тази област оценявам като научно-приложни -  създаване на 
нови класификации и методи [А.З] и получаване и доказване на новси факти и 
получаване на потвърдителни факти [А.2, А.19, А.20, В.2, В.З, В.4].

Приносите в посочените трудове обхващат изследвания по направленията; 
хидротехнически съоръжения, конструкции и материали за защита на пристанищата; 
методи и мерки за предотвратяване на инциденти при превоз и обработка на опасни 
товари и на екологични последствия за акваториите и пристанищата.
3.4. Подобряване на качеството на морското образование по въпросите на 

експлоатацията на пристанищата и корабите от водния транспорт.
Оценявам приносите тук като научно-приложни. За съществени от тях приемам 

разработените учебници [С1, С2, С.З, С4], чието много добро качество считам за 
безспорно.



3.5. Други
В допълнение оценявам като принос е елементи от научен характер експериментално 

доказаната приложимост на класификатор, основан на веояртностно-статистически 
методи за решаване на задача за откриване на нефтопродукти пред такъв, работещ на 
принципа на изкуствени невронни мрежи [А.1].

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Приносите в научните трудове на кандидата имат достатъчна значимост за науката 

и практиката. Потвърждение за това са и общо 14-те цитирания на трудовете й. Не ми е 
известна информация за признанието на кандидата в чужбина.

5. Критични бележки и препоръки
Нямам съществени критични бележки. Препоръчвам в бъдещата си дейност 

кандидатът да има предвид следните препоръки:
Да избягва повторението на дадени резултати от научната си дейност в различни 
свои трудове и на форуми без основателна необходимост за това;
Да продължи работата си по осигуряване на преподаваните дисциплини с учебници 
и учебни помагала, вкл. на английски език за чуждестранни обучавани и за 
дистанционно обучение;
Да не пропуска възможностите за ръководство на докторанти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постигнатите резултати в научната продукция на гл. ас. д-р инж. В. Грънчарова в 
научната област, професионално направление и учебна дисциплина, предмет на 
конкурса, съответстват на изискванията за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

Предлагам на уважаемото научно жури гл. ас. д-р инж. Валентина 
Грънчарова да бъде обявена за спечелила конкурса за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ на 
факултет „Навигационен“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - Варна, в област на висше 
образование 5. „Технически науки“, по професионално направление 5.5 
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, учебна дисциплина „Товарознание“.

Дата: 03.10.2017 г.


