
Образец 12  

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Минковски,  

 (висше училище, научна организация) 

 

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

„главен асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки.  

 

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

сайта на УАСГ за нуждите на катедра Физика към факултет Хидротехнически, като 

кандидат участва асистент д-р Тинчев. 

 

            1. Кратки биографични данни.  

 

2. Общо описание на представените материали  
Кандидатът  асистент д-р Васил Кирилов Тинчев участва в конкурса с:  

 Учебни пособия - 1 брой;  

 Учебници - 0 броя;  

 Книги - 0 броя;  

 Студии - 0 броя;  

 Монографии - 0 броя;  

 Публикации - 6 броя.  

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания)  
При проверка в световните бази данни аз установих, че някои от публикации на Тинчев са 

много добре цитирани, общо 82 цитирания. Например работата публикувана в Phys. Rev. 

D е цитирана 49 пъти, тази в Int. J. of Modern Physics e цитирана 19 пъти, тази публикувана 

в Chin. J. of Physics е цитирана 7 пъти, а тази в European Physical Journal C е цитирана 3 

пъти. Това говори за много добър прием на тези публикации, всички цитирания са в 

международни списания, повечето от които са с импакт фактор. 

  

4. Обща характеристика на дейността на кандидата  
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Последните години д-р Тинчев усилено работи с изявени ученици по физика, астрономия 

и математика, участва и в подготовката им за участие в международни състезания, бил е и 

водач на нашия отбор на международна олимпиада, учениците са завоювали призови 

места и медали. Не е работил със студенти, но този опит за в бъдеще при работата със 

студентите ще му бъде от огромна полза.  

4.2. Научна и научно приложна дейност - За научната дейност на д-р Тинчев съдя 

от представените за участие в конкурса статии и от неговата дисертация. Той очевидно 

вече е изграден специалист в областта на теоретичната физика. Неговите теоретични 

изследвания в областта на черните дупки, червеевите дупки и космически струни са добре 

приети в научната общност, като доказателство за това е, че са публикувани в престижни 



списания с импакт фактор и, че са многократно цитирани от чуждестранни учени в такива 

списания.  

4.3. Внедрителска дейност – д-р Тинчев има публикувана заявка за патент. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) - Приносите на д-р Тинчев са 

научни в областта на теоретичната физика, по специално в областта на изучаването на 

черни дупки и космически струни. Те имат значение за опознаване закономерностите на 

Вселената и Млечния път, в чийто център има подобна структура.  

 

5. Оценка на личния принос на кандидата Повечето статии, с които д-р Тинчев 

участва са с повече от един автор, но от разговорите с него останах с впечатлението за 

неговия съществен и може да се каже главен принос за тяхното създаване.  

 

6. Критични бележки - нямам.  

 

7. Лични впечатления - Срещал съм се с д-р Тинчев и съм разговарял с него преди 

2 години. Впечатленията са ми много добри, той има много добра теоретична подготовка 

по физика и математика и би бил много полезен на студентите като техен преподавател. 

Има много добри компютърни познания, владее широк набор от компютърни програми и 

специализиран софтуер. 

8. Заключение:  

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

асистент” по професионално направление 4.1 Физически науки.  

 

01.02.2019 г.        Член на журито:  

        доц. д-р Минковски 


