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Образец 11 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от проф. дфн. Страшилов, 

 

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. 83/9.10.2018 г. и в интернет страницата на УАСГ за 

нуждите на катедра Физика към факултет Хидротехнически, като кандидат 

участва д-р Тинчев. 

 

 
1. Кратки биографични данни: 
 

2. Общо описание на представените материали: 

 Кандидатът Тинчев участва в конкурса с: 

 Учебни пособия - 0 броя; 
 Учебници - 0 броя; 

 Книги - 0 броя; 

 Студии - 0 броя; 

 Монографии - 0 броя; 

 Публикации - 6 броя. Представени са общо 6 броя, от които 3 са 

включени в докторската дисертация. Самата дисертация бе 

представена допълнително по моя молба. 

 
Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:  

 

По вид: 

 Студии - 0 броя; 

 Статии - 5 броя; 

 Доклади - 1 брой; 

 Популярни публикации - 0 броя. 

 
По значимост: 

 Статии в издания с Импакт-фактор - 4 броя [Phys. Rev. D, Int. J. Mod. Phys. 

D, Chinese J. Phys., Eur. Phys. J. C]; 

 Пленарни доклади - 1 брой; 

 Наградени публикации - 0 броя. 
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По място на публикуване: 

 Статии в реферирани международни списания - 4 броя [Phys. Rev. D, Int. J. 

Mod. Phys. D, Chinese J. Phys., Eur. Phys. J. C]; 

 Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина - 1 
брой [XV int. sem.  Nonlinear Phenomena in Complex Systems (2008), няма 

данни за място и сборник доклади]; 

 Статии в национални списания - 1 брой [Pliska Studia Mathematica]; 

 Доклади в трудове на международни научни конференции в България – 

0 брoя  

 Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и 

семинари - 0 броя  

 Доклади в научни трудове на университети - 0 броя.  

 

По езика, на който са написани: 

 На английски език - 5 броя ; 

 На руски език - 1 брой ; 

 
По брой на съавторите: 

 Самостоятелни - 3 броя; 

 С един съавтор - 1 брой; 

 С двама съавтори - 1 брой; 

 С трима и повече съавтори – 1 брой. 

 
Рецензирани преди публикуване - 5 бр. 

 
3. Отражение на научните публикации  на  кандидата  в  литературата  

(известни цитирания): 

 Общо – 59 независими цитирания по данни на Scopus към настоящия 

момент. В представения от кандидата списък те са повече, но там са включени 

автоцитати, а за някои цитиращи работи не са дадени данни за списанията, в 

които са публикувани. 

 От български автори - 0 цитирания; 

 От чужди автори - 59 цитирания. 

 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност:  

Кандидатът не е работил със студенти, а с ученици предвид на 

професионалната му дейност като учител по математика и информатика. 
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Следните резултати, които получих от интернет, са според мен достатъчно 

показателни за натрупания от него педагогически опит в това поле: 

16 медала за българските деца от Жаутиковската олимпиада (10 - 15 януари 

2018 в гр. Алмати, Република Казахстан). 

Това е едно от най-престижните световни състезания по физика, математика и 

информатика.  

 Отбор -  с ръководители Караджова, Торова, Тинчев 

Математика: Бангачев (сребърен медал), Алексиев (бронзов медал) и Антов 

(сребърен медал); 

Физика: Александров (сребърен медал) и Петров; 

Информатика: Терзиев (златен медал) и Божилов (бронзов медал); 

4.2. Научна и научно приложна дейност: 

Кандидатът работи в областта на теоретичната физика. Известни по-подробни данни 

са дадени по-долу. 

4.3. Внедрителска дейност: 

Има две патентни заявки, без да е ясно върху какво са и какво развитие са 

получили. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни): 

Вместо да давам самостоятелни оценки, предпочитам да се отнеса към 

становището на тесния специалист – професор дфн Хаджииванов, изказано 

при защитата на докторската дисертация на кандидата. Цитирам:  

„ Нови резултати са явното построяване на сенките при различни параметри на 

споменатите компактни обекти, както и разработените компютърни програми за 

визуализация и числено определяне на радиуса и параметъра на изкривяване на 

сянката от уравненията на контура ѝ ”. Става дума за метода за изучаване на 

компактни астрономически обекти със средствата на геометричната оптика в 

изкривено пространство-време. Тези модерни въпроси от общата теория на 

относителността продължават да бъдат обект на изследване и в работите, 

последващи дисертацията, като тази върху сянката на въртящи се червейни 

дупки, в Eur. Phys. J. C от 2018 г. Няма съмнение, че кандидатът ще продължи 

своето плодотворно сътрудничество с проф. Язаджиев в това върхово поле на 

теоретичната физика. Получените за кратко време много цитати са достатъчно 

доказателство за качеството на тези изследвания. Натрупаната ерудиция би 

била безспорно полезна в преподавателската му работа по физика със 

студентите. 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата: 
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Кандидатът разработва докторската си дисертация под ръководството на 

професор Язаджиев. В една от включените там работи той е сам. Сам е и в 

други две работи извън дисертацията. Това за мен е достатъчно доказателство 

за развитата му способност за самостоятелно решаване на проблемите в 

неговата сфера, основана на знания и предприемчивост в научните търсения. 

Очевидно умее да работи и в колектив, съдейки по съвместната работа във 

Phys. Rev. D, сама получила 36 независими цитата. 

 

6. Критични бележки:  

Обръщам внимание на кандидата за известни пропуски, които той трябва да 

избягва при следващи процедури. Представените материали не са изготвени 

достатъчно прецизно. Биографичните данни са лишени от най-важното – 

позоваване на докторската му дисертация, която единствена се изисква при 

такъв конкурс. Неправилно е отразено изпълнението на минималните 

изисквания. Втората таблица 2 е излишна, а в първата данните са неадекватно 

отразени в части Г и Д. Други пропуски са споменати в предишни пунктове на 

рецензията. 

7.  Лични  впечатления  нямам. 

 

   8.  Обобщение: 

               Формалният критерий в изискванията за такъв конкурс – наличието на 

защитена докторска дисертация – е изпълнен. Анализът по същество на 

представените материали показва двете съществени особености в работата и 

резултатите на кандидата - физична ерудиция и педагогически опит. Тяхното 

съчетание дава недвусмислен положителен отговор на въпроса за уместността 

на кандидатурата за целите на обявения конкурс. 

 
9.  Заключение: 

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

„главен асистент”по професионално направление 4.1 Физически науки за 

нуждите на катедра Физика към Хидротехническия факултет на УАСГ. 
 

 

29.01.2019 г. Рецензент: 

 

                                                                                                

 

        /проф. дфн. Страшилов/ 


