
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Пейков, УАСГ, кат. Физика 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1. Физически науки. 

 В конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, обявен в 

Държавен вестник, бр. 83/09.10.2018 г. и в интернет страницата на УАСГ за нуждите на 

катедра Физика към факултет ХТФ като кандидат участва д-р Тинчев. 

1. Кратки биографични данни. 

2. Общо описание на представените материали: 

      Кандидатът д-р Тинчев участва в конкурса с: 

   Учебни пособия – 0 бр. 

   Учебници – 0 бр. 

   Книги – 0 бр. 

   Студии -0 бр. 

   Монографии – 0 бр. 

   Публикации – 6 бр. 

      Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва: 

      По вид: 

   Статии – 6 бр. 

      По значмост: 

   Статии в издания с Импакт-фактор – 4 бр. 

1. Nedkova, Tinchev and Yazadjiev, 

The shadow of a rotating traversable wormhole, 

Phys. Rev. D 88, 124019 (2013). 

 

2. Tinchev and Yazadjiev,  

Possible imprints of cosmic strings in the shadows of galactic black 

holes, Int. J. Mod. Phys. D 23,1450060 (2014) 

 

3. Tinchev,  

The Shadow of Generalized Kerr Black Holes with Exotic Mather, 

Chin. J. Phys 53, 110113 (2015) 

 

4. Tinchev,  

On the common points of two families of N-spheres in the flat N+1 

dimensional space, each of which passes through the vertexes of a given 

N-simplex, arXiv:1508.01382  (2015), Pliska Studia Mathematica 29 

(2018) 



 

5. Gyulchev, Nedkova, Tinchev and Yazadjiev,   

On the shadow of rotating traversable wormholes, 

Eur. Phys.J 78, 544 (2018) 
Първите 3 статии са включени в получаването на образователна и научна степен 

„доктор“. 

      По място на публикуване: 

   Статии в реферирани международни списания: - 4 бр. 

   Статии в реферирани български списания: - 1 бр. 

   Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина: - 1 бр. 

6.  Тинчев, 

Редукция уравнений в модели взаимодействия пучка с остаточным 

газом, Proc. of  XV int. sem.  Nonlinear Phenomena in Complex 

Systems (2008) 
 

      По езика, на който са написани: 

   На английски език – 5 бр. 

   На руски език – 1 бр. 

      По броя на съавторите: 

   Самостоятелни – 3 бр. 

   С един съавтор – 1 бр. 

   С двама съавтори – 1 бр. 

   С трима съавтори – 1 бр. 

      Рецензирани преди публикуване – 6 бр. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата /известни 

цитирания/: 

   Общо – 81 цитирания, от тях: за статия №1 – 48 цитата, за статия №2 – 22 цитата, за 

статия №4 – 8 цитата, за статия №5 – 3 цитата. 

   От български автори – 1 цитат 

   От чужди автори – 80 цитата. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата. 

4.1. Учебно-педагогическа дейност. 

   Д-р Тинчев по време на докторантурата си е водил консултации на студенти. Освен 

това има педагогическа дейност с ученици като учител по информатика и физика. Също 

така ръководи и отбора ученици за олимпиада по физика и информатика, който печели 

международни отличия (включително златни) на Жаутиковската олимпиада по 

математика, физика и информатика в Алмати, Казахстан Има разработени учебни 

контролни задания в училище по физика за подбор на ученици, желаещи да участват в 

международни олимпиади по физика. 

          4.2   Научна и научно приложна дейност. 



   Кандидатът Тинчев има общо 5 научни публикации в сферата на теоретичната физика, 

които са цитирани 81 пъти от чуждестранни автори. Има 2 патентни заявки в 

съавторство, подадени съответно в американското, европейското и австралийското 

патентни ведомства. Има участия в национални и международни научно-

образователни проекти в областта на математическата физика. 

4.2. Внедрителска дейност. 

   Няма. 

4.3. Приноси. 

   Д-р Тинчев има приноси в научната сфера по теоретична физика в областта на 

Черните дупки и космическите струни, които са признати от международни автори. 

Също така има приноси в обучението в средното образование като ръководител на 

отбор за олимпиада по физика, който печели международни отличия и участие в 

национални и международни научени-образователни проекти. Има и две патентни 

заявки. 

5. Оценка на личния принос на кандидата. 

   Теоретичните приноси на кандидата са: 

1.  Получаване на уравненията, описващи контура на сянката на въртящ се уърмхол. 

2. Получаване на уравненията, описващи контура на сянката на въртяща се черна 

дупка, пронизана по оста на въртене от космическа струна. 

3. Получаване на уравненията, описващи контура сянката на обобщена Керовска 

черна дупка с екзотична материя. 

4. Получаване в обща форма на решения за критическите прицелни параметри на 

фотонните орбити, определящи контура на сянката за случаите на уърмхол и 

обобщена Керовска черна дупка с екзотична материя. 

5. Числено е изследвана зависимостта на параметъра на въртене на въртяща се 

черна дупка, пронизвана от космическа струна, от радиуса на сянката за различни 

стойности на ъгъла на инклинация и параметъра на струната. 

6. Числено е изследвана зависимостта на параметъра на въртене на въртяща се 

черна дупка, пронизвана от космическа струна, от параметъра на изкриване на 

сянката за различни стойности на ъгъла на инклинация и параметъра на струната. 

   Получените резултати са подплатени с 81 цитата от чужди автори. Д-р Тинчев 

продължава да работи в тази област, за което говорят и последните му две статии, 

публикувани през 2018 г. 

   Тинчев има и педагогически принос като ръководител на олимпийски отбор по 

физика, спечелил международни отличия. 

 

 6. Критични бележки. 

   Недостатъчно изясняване в приложените документи на някои детайли, но след среща 

с кандидата всичко бе уточнено. 

 

 7. Лични впечатления. 



   Нямам лични впечатления от кандидата. От приложените документи се вижда 

съответствието му с Националните критерии в професионално направление 4.1. 

Физически науки: 

Група от 
показатели 

Съдържание Главен асистент - 
минимален брой 

точки 

Наличен брой 
точки 

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 - - 

В Показатели 3 или 4 - - 

Г Сума от показа-
телите от 5 до 9 

- 124,33 

Д Сума от показа-
телите от 10 до 12 

- 405 

Е Сума от показа-
телите от 13 до 23 

- 70 

Ж Сума от показа-
телите от 24 до края 

2 12 

 

Кандидатът е преизпълнил заложените критерии за длъжността „главен асистент“. 

 8. Заключение. 

            Имайки предвид гореизложеното, предлагам д-р Тинчев да бъде избран за 

„главен асистент“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна 

специалност Физика. 

 

24.01.2019 г.                                            Рецензент: 

                                                                                          /доц. д-р Пейков/ 


