
Становище 

От доц.д-р Цуцуманова 

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 представените материали 
Представените ми за рецензиране материали включват всички изисквани от закона и 
правилниците документи. Кандидатът Тинчев участва в конкурса с 6 публикации, от 
които 3 са използвани за придобиване на ОНС „доктор“. 
 
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни ци-
тирания) - Повечето публикации на кандидата са в реферирани международни научни 
списания – Phys. Rev. D (IF - 4.394), Int. J. Mod. Phys. D (IF – 2.17), Eur. Phys. J. C (IF – 
5.17) и др. Две от публикациите са цитирани над 20 пъти, което е показателно за 
международното признание на кандидата и неговите съавтори. 
 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата. 
 
4.1. Учебно-педагогическа дейност. До момента кандидатът няма учебно 
преподавателска дейност във Висше училище. Преподавателският му опит е в 
гимназиалния курс на обучение като учител по Информатика и е участвал в 
подготовката на отбор за състезания. 
 
4.2. Научна и научно приложна дейност - Освен отбелязаните по-горе публикации, 
кандидатът е участвал и в национални и международни проекти. 
 
4.3. Внедрителска дейност - Кандидатът е отбелязал, че има публикувана заявка за 
патент, но не са представени доказателства за това. 
 
4.4. Приноси – Приносите на кандидата са в областта на теоретичната физика и по-
специално в съвременната гравитационна физика и астрофизика. 

 
5. Оценка на личния принос на кандидата – Не е представена информация за 
личния принос на кандидата, но имайки предвид, че публикациите са със сравнително 
малък авторски колектив, може да се приеме, че подредбата на съавторите е по 
принос. От представените 6 публикации Тинчев е единствен автор в 3 от тях (като 2 са 
извън докторската му дисертация) и в една е първи автор. 
 
6. Критични бележки – За част показателите в табл. 2 от Приложение 1 (напр. Е-22), 
кандидатът би било добре да представи доказателствени материали. 
 
7. Лични впечатления - Не познавам лично кандидата и не мога да изкажа лични 
впечатления, но представените материали по конкурса за „главен асистент“ напълно 
покриват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в УАСГ. 



8. Заключение: 
Имайки предвид гореизложеното, предлагам Тинчев да бъде избран за „главен 
асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки. 
 
02.02.2019 г.         Член на журито: 

                                                                           /доц. д-р Цуцуманова/ 


