
С Т А Н О В И Щ Е 

на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност ”„доцент”, обявен 

от ШУ „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки 

(Астрофизика и звездна астрономия), публикуван в ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.  

 с единствен участник ас. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева 

от проф. д-р Драгомир Вълчев МАРЧЕВ, професор в катедра "Физика и астрономия” 

на Факултета по природни науки при ШУ „Еп. К. Преславски” 

За участие в обявения конкурс е подала документи като единствен участник –        

ас. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева, която отговаря на изискванията за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника на Шуменския 

университет. 

Представени са всички необходими документи, които съответстват на тематиката 

на обявения конкурс като: професионална биография, списък на публикациите и копия от 

самите публикации, справка за цитиранията, и др. 

 

Кратки биографични данни: 
Д-р Василева е родена на 09.11.1958 г в гр. Шумен. През 1980 г. завършва ВПИ гр. 

Шумен, специалност „физика и математика“ магистърска степен. През 1986 г. защитава 

втори клас – квалификация по методика на обучението по физика  в СУ „Св. Климент 

Охридски“. От 2010 г. до 2016 г. работи като специалист в катедрата по Теоретична и 

приложна физика към Факултета по природни науки (ФПН) на ШУ. От 2016. е редовен 

асистент в същата катедра. Получава научната и образователна степен „доктор“ през 

2016г. след защита на дисертация на тема „Моделиране на криви на блясъка на двойни 

звезди с ексцентрични орбити” във ФПН при ШУ. 

Научните и интереси са главно в областта на звездната астрономия. Член е на  

Съюза на астрономите в България от 2014г. и Astronomers Without Borders от 2016г. 
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Характеристика на научните публикации на кандидата: 

Изследванията на д-р Василева най-общо са в областта на звездната астрономия, по-
специално изследване на звезди от типа W UМa, ексцентрични двойни звезди и катаклизмични 
звезди. 

В тези три направления кандидата е представил 24 публикации. Последната справка (от 
11.05.2017) в базата ADS отчита 10 публикации от 2015 до сега. Девет от представените от 
кандидата публикации са в реферирани научни издания с импакт фактор (IF), a 15 са публикации в 
сборници от научни конференции. Всички те не са използвани в докторската дисертация. Тази 
бройка напълно съответства на приетите специфични изисквания на ФС на ФПН при ШУ за 
заемане на академичната длъжност „доцент”.  

 Най-застъпено откъм публикационна активност е първото направление в което са 
представени 6 публикации в списания с IF. Изследвани са 22 звезди от типа W UМa, като са 
установени физическите им параметри и са уточнени периодите на някои от тях. Изследвани са 
емпиричните зависимости между fillout фактора и звездните параметри (температура, период, 
отношение на масите, относителните радиуси на компонентите и отношенията на светимостите). 
Те са в съответствие с теоретичните предвиждания, но има открити и отклонения от общите 
тенденции.  

Второто направление се явява продължение от работата на кандидата по докторската му 
дисертация. Особено впечатление прави публикацията в едно най-реномираните американски 
астрономически списания Astronomical Journal (IF=4.617). От тези изследванията са установени 
орбитните елементи и звездни параметри на компонентите, регистрирана е извънзатъмнителна 
променливост на блясъка, модулирана с различни времеви скали и са открити приливно 
индуцирани изменения на блясъка (hump) около фазата на периастъра.  

Третото направление касае изследването на новооткрита катаклизмична променлива. 
Моделирани са кривите на блясъка, което дава своя принос в изясняване на конфигурацията на 
двойната система, както и на механизмите на излъчване в различните състояния. 

Научните резултати на кандидата са общоприети от астрономическата колегия за което 
говорят не само публикациите в списанията, но и участието на кандидата в няколко национални и 
международни астрономически форума. 

От анализа на научната продукция на д-р Василева става ясно, че по-голямата част от 
публикациите представени за конкурса са в периода 2016-2017 г., което логично предполага, че 
цитиранията им тепърва ще се увеличават от сега забелязаните 11. 

Участие в научни проекти: 

Д-р Василева е участвала в един международен проект, един проект към ФНИ на МОН и 
девет вътрешно университетски проекта. Тези участия показват способността на кандидата да 
работи в екип. 
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Преподавателска дейност:  

Преподавателската дейност на д-р Василева е свързана, както с разработването на нови 
лекционни курсове след зашитата на докторска дисертация, така и с водене на семинарни и 
лабораторни занятия по повече от 9 дисциплини със студенти бакалаври и магистри от 
физическото направление.  

 

Заключение: 

Постъпилата документация за придобиване на академичната длъжност „доцент“ от  

ас. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева е в съответствие с изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, с Правилника за прилагането му 

и с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в ШУ. 

Представените научни трудове за този конкурс на ас. д-р Доротея Василева имат 

безспорни и оригинални авторски приноси и характеризират автора като изграден 

специалист в областта на звездната астрономия.  

Ас. д-р Доротея Василева има 6 годишен стаж като хоноруван асистент и асистент в 

ШУ, който отговаря на областта на висше образование, по която е обявен конкурса.  

Всичко написано до тук, както и личното ми впечатление, ми дават основание да 

дам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на кандидата и УБЕДЕНО ДА ПРЕПОРЪЧАМ на 

почитаемия Факултетен съвет на ФПН при ШУ да избере ас. д-р Доротея Василева на 

академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, 4.1. Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и 

звездна астрономия”. 

11 май 2017 г.     Подпис:  

  /проф. д-р Драгомир Марчев/ 
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