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СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р Апостолов 

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

 

по материалите представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент“ по професионално направление 4.1 Физически науки. 

 

В конкурса за главен асистент обявен в Държавен вестник, бр. 83/08.10.2018 година и в сайта 

на УАСГ за нуждите на катедра „Физика“, към Хидротехнически университет, като 

единствен кандидат участва д-р Тинчев.  

 

1.Кратки биографични данни: 

 

2.Общо описание на предствените материали: 

Кандидатът д-р Тинчев участва в конкурса с: 

 Учебни пособие : не 

 Учебници: не 

 Книги: не 

 Студии: не 

 Монографии: не 

 Публикации: общо: 6 броя; от тях 3 бр. свързани със защитата на 

дисертационния труд (статии 2, 3, 5); за участие в конкурса 3 бр. (статии 1, 4, 6) 

 

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

цитирания):  

 От направената справка в световната научна база данни WEB of Science и  Scopus, към 

датата на подаване на документите за конкурса, общият брой на цитиранията е 81. Всички 

цитати са в списания със импакт фактор, като повечето от тях в изключително реномирани 

списания: Phys.Rev.D, Eur Phys.Jour.C и др. Съгласно Правилника за приложение на Закона 

за развитие на академичния състав в Р. България, в сила от 04.05.2018 год. броят на 

цитиранията след 2016 год., с които участва в конкурса е 69 бр.  

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата:  

Приведените данни за кандидата показват комплексни качества, които той е развил в 

научната и педагогическата си дейност. Искам да подчертая, че за разлика от други области 

на физиката, където публикуването се е превърнало в занаят, в областта на теоретичната и 

математическата физика броят на публикациите е сравнително нисък. Същото се касае и за 

средния брои цитати на един изследовател. Силно впечатление ми направи, че статия 2 на 

кандидата в рамките на три години е цитирана 48 пъти. Ако трябва да бъдем честни, в 

последно време конкретно в областта на струнната теория бяха публикувани много “second 

hand” статии, които за кратко време натрупаха неестествено много цитирания заради 

„следване на модни тенденции“ За щастие, кандидатът не е се поддал на този импулс. 

Неговите изследвания са в едно ново направление, касаещо контура на сянката на различни 

видове самогравитиращи компактни обекти. Представените работи са теоретични модели на 

горепосочените обекти и по-конкретно: контур на сянка на въртящ се уърмхол, на въртяща 

се черна дупка пронизана по оста на въртене от космологична струна, на обобщена Керовска 

дупка с екзотична материя. На пръв поглед , както и в математиката, това е чисто мисловен 

процес и липсват експерименти които да потвърдят или опровергаят основните тези. Това не 

е така, защото система от наземно и орбитално базирани телескопи събират експериментални 
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данни за контура на сянката на централногалактични свръхмасивни черни дупки, каквато е 

тази в центъра на Нашата галактика. Сравнението на експеримента с теорията ще е тест за 

Общата теория на относителността, както и да се получи информация за геометрията на 

пространство-времето в околност на контура на сянката на различни видове 

самогравитиращи обекти.  

 Не по-малко важна е педагогическата дейност на кандидата. Той е учител в най-

реномираното средно училище в страната. Това, че е член на колектива от педагози е 

атестация за неговите педагогически способности. Още повече, той е ръководител на отбора 

по физика на ученици, който от последната международна олимпиада проведена в Казахстан 

се завърна с един златен, един сребърен и два бронзови медала.  Мисля, че няма да 

преувелича ако кажа, че д-р Тинчев е един съвременен будител във времена на девалвация и 

обезценка на образованието и стремежа за развитие. Несъмнени са задълбочените му 

познания по обща физика и по методика на преподаването на физика, но очевидно той има 

харизма да показва красотата на физиката и способността да мотивира млади хора за 

извършване на сложни мисловни процеси. Това е най-ценното качество на един 

преподавател и се надявам и занапред той да го развива и предава на своите студенти. От 

биографията му е видно, че кандидатът издържа на високо натоварване и умствено 

напрежение. Той едновременно е преподавател, ръководител на отбора по физика и асистент. 

Кандидатът е посочил в таблицата за минимални изисквания че има патенти, но поради 

факта, че не е представил доказателства, аз не ги дискутирам. Още повече, в правилника не 

се изискват точки за патенти за длъжността, за която кандидатства. Работа в чужбина по 

международен изследователски проект също се явява неоспоримо доказателство за научния 

потенциал на кандидата. Доколкото вече дисертационния труд е рецензиран, ще отбележа 

накратко приносите му:  

 1/Получени са уравнения, описващи контура на сянка на въртящ се уърмхол, на 

въртяща се черна дупка пронизана по оста на въртене от космологична струна, на обобщена 

Керовска дупка с екзотична материя. 

 2/Получени са решения за критичните прицелни параметри на фотонните орбити, 

определящи контура на сянката на въртящ се уърмхол и на обобщена Керовска дупка с 

екзотична материя. 

 3/Числено е изследвана зависимостта на параметъра на въртене от радиуса на сянката 

и от параметъра на изкривяването на сянката за различни стойности на ъгъла инклинация и 

струнния параметър ζ.  

 Въпреки че, минималните изисквания за „главен асистент“ не изискат научна 

продукция извън докторската дисертация, кандидатът е посочил такава и тя е впечатляваща, 

както по отношение на реномето на списанията в които е публикувана, така и по голямата 

цитируемост. Показателят Д10 определя 345 точки, които наистина са респектиращи. 

Въпреки малкия брой, статиите му като качество са доказани във времето със своята 

цитируемост и h-фактор 3.  

 

5. Оценка на личния принос на кандидата:  

 В четирите от статиите си той е на първо място, в една на второ и в една на трето. 

Тази статистика, макар и в полза кандидата, посочвам с нежелание. Съвременната наука и 

големите пробиви в науката от последните 30 години са направени от колективи (най-ярък 

пример затова е CERN). И както се вижда, бъдещето на фундаменталните науки е 

интердисциплинарността и резултатите са следствие от общи действия и идеи. Очевиден 

личен принос на кандидата е формиране и подготовка на отбор по физика на световно ниво. 

Несъмнени са и качествата на кандидата като преподавател и педагог.  

 

6. Критични бележки:  
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Имам препоръка към кандидата за по-прецизна подготовка на набора от документи 

при евентуални бъдещи участия в конкурси и да не страда от излишна скромност при 

изтъкване на личните си качества и постижения. 

 

7. Лични впечатления:  

Нямам преки лични впечатления от кандидата. 

 

8. Заключение:  

 В заключение ще отбележа че д-р Тинчев има респектираща научна и преподавателка 

работа и далеч надхвърля изискванията за академичната длъжност „главен асистент“, за 

която кандидатства. 

 

 Имайки предвид гореизложеното, УБЕДЕНО предлагам д-р Тинчев ДА БЪДЕ 

ИЗБРАН за „главен асистент“ по професионално направление: 4.1 Физически науки. 

 

 

 

 

26.01.2019 година                                                                Член на журито:   

                   /доц. д-р Апостолов/ 


