
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д.физ.н. Цветан Борисов Георгиев, Нов български университет, 

по конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент”  

в ШУ „Епископ Константин Преславски, за нуждите на ФПН 

 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 

Професионално направление: 4.1. Физически науки 

(Астрофизика и звездна астрономия). Обява: ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г. 

Единствен кандидат: ас. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева  

 

 Административната процедура е спазена. Представените документи съответ-

стват на ЗРАСРБ, ППЗРАСЗБ и Изискванията на  ШУ „Епископ Константин Преслав-

ски“. Документите свидетелстват за висока научно-изследователска и педагогическа 

активност. Те характеризират изчерпателно кандидата  -- д-р Василева-Кюркчиева -- 

като учен, преподавател и общественик.  

Д-р Василева-Кюркчиева  се е дипломирала като магистър по физика и мате-

матика във ВПИ -- Шумен през 1980 г. Тя е била учител по физика до 2010 г., хонору-

ван асистент  в ШУ до 2016 г. и асистент в катедра „Теоретична и приложна физика“ 

след това и сега. През 2012 г. тя е специализирала в Националния институт по ядрена 

физика на Италия, а през  2016 г. е защитила в ШУ дисертация  за доктор по астрофи-

зика, базирана на 5 научни публикации.  

Научните интереси на д-р Василева-Кюркчиева са главно в областта на екстре-

мално късоперодичните затъмнително-двойни звезди, вкл. симбиотичните и катаклиз-

мичните сред тях. В последните стават сложни и не до край изяснени физически про-

цеси. Компактният обект акретира маса от атмосферата на хладната звезда, което води 

до термоядрени избухвания на повърхността на компактния обект. Избухванията са  

съпроводени с изхвърляния на обвивки или представляват колимирани изригвания, 

презизвикващи галеми изменения в скоростта и плътността на звездния вятър.  

Иначе,  затъмнително-двойните звезди предоставят уникални възможности за 

пряко определяне на основните звездни параметри -- маса, радиус, разстояние и свети-

мост. Затова изследването на затъмнително-двойни звезди, особено на най-късо перио-

дичните сред тях, е  винаги актуална астрофизична задача. Тези обекти са ключ към 

разбирането на строежа и еволюцията на тесните двойни звезди, а и на звездната ево-

люция изобщо. Основен метод за изследване на затъмнително-двойните звезди е съв-

ременната звездна фотометрия -- многоцветна и високо точна.   

 

Публикационна активност на кандидата  

За конкурса са представени 24 научни публикации. От тях 9 са отпечатани  в 

списания с импакт фактор през 2016-2017 г. (1 в AJ и по 2 в  Rewista Mexicana, New As-

tronomy, Research in Astronomy and  Astrophysics и Serbian AJ).  Броят на съавторите е 

типично 3-4, което е нормално за статии, представящи резултати от съвременни високо 

технологични изследвания.  

Представени са и 15 научни трудове, отпечатани в   сборници с доклади на кон-

ференции в периода 2011-2016 г. Около 20 от тях се касаят изследване на съдържанието 

на радионуклиди и особености в химическия състав на образци от скали, почви и расте-

ния в Североизточна България. Публикациите съдържат резултати от сложни експери-

ментални изследвания с типичен брой съавтори 4-6.  



 

Научни приноси на кандидата 

 Научните приноси на д-р Василева-Кюркчиева могат да се разпределят в три 

направления. 

Първо, изследвани са кривите на блясъка на 15 двойни звезди с ексцентрични 

орбити от архива на космическия телескоп Кеплер (публикации  [I.04], [I.06], [II.01]).  

Получени са важни резултатии, както следва. Определени са орбитните елементи и 

звездните параметри на обектите.  Регистрирана е извънзатъмнителна фотометрична 

променливост. Установени са са приливно индуцирани изменения на блясъка от тип  

"heart-beat" около фазата на периастъра. При затъмнителни двойки с периоди под 260 

денонощия е установена тенденция за увеличаване на ексцентрицитета с нарастване на 

орбиталния период.  

  Второ, изследвани са 25 нискомасивни и контактни затъмнително-двойни звез-

ди от тип W UMa (публикации [I.01], [I.03], [I.05], [I.07], [I.08], [I.09]). Получени са 

следните важни резултатии. На базата на фотометрични наблюдения в Sloan i′ и g′-фил-

три са определени основните физически  параметри на тези звезди. Сред тези звезди  са 

и четири нови ултра късопериодични затъмнителни двойни с компоненти М-джуджета 

от Главната последователност.  Моделирани са кривите на блясъка на затъмнителните 

двойки. Включено е и моделирането на ефекта от студени петна по повърхностите на  

първичните компоненти.  

 Трето, проведено е фотометрично изследване на една новооткрита катаклизмич-

на звезда (публикация  [I.02]). Моделирани са кривите на блясъка на звездата в състоя-

ние на покой и в момент на избухване, включително голямото увеличаване на дълбочи-

ната на затъмнението при избухване. Предложен е модел на плосък акреционен диск с 

радиус и температура няколко пъти по-големи от тези на първичната компонента, 

когато тя е в покой.  

  

Цитирания и оценка на научната активност на кандидата 

Представените на конкурса научни статии са публикувани пред последните две 

години. Забелязани са 3 цитирания на публикацията [I.08]в Serbian AJ, 1915 г., в публи-

кации на съавтори на д-р Василева-Кюркчиева -- в NewA, AN и BlgAJ. Смятам, че пуб-

ликационната активност и резултатите на д-р Василава-Кюркчиева напълно съответ-

стват на изискванията на конкурса.  

 

Участия в конференции и проекти 

 Според представените данни д-р Василева-Кюркчиева и взела участие в 4 меж-

дународни конференции като съавтор на 6 научни съобщения и в 6 национални конфе-

ренции като съавтор на 11 научни съобщения.   

От 2011 г. насам д-р Василева-Кюркчиева има 3 участия в научно-изследовател-

ски проекти – един с Националния институт по ядрена физика на Италия и 2 с ШУ. Раз-

работва се и предстои да бъде представен още един проект от ШУ, който цели  обезпе-

чаване на дистанционни астрономически наблюдения чрез новата Астрономическа об-

серватория на ШУ, разположена Шуменското плато. 

Д-р Василева-Кюркчиева е взела участие в в монтажа и тестването на оборудва-

нето на астрономическата обсерватория на университета на през  2016 г. Заедно с това 

тя е организирала и провела множество астрономически наблюдения за деца, ученици, 

студенти и граждани в университета и обсерваторията. Преди това тя е участвала в уни-

верситетския проект „Интердисиплинарно изследване на мегалити” (2015).  

Д-р Василева-Кюркчиева е член на Съюза на астрономите в България от 2009 г. 

и член на международната организация Astronomers Without Border.  



 

Преподавателска и организационна дейност 
Д-р Василева-Кюркчиева има многогодишна обширна преподавателска дейност.  

Например през 2016/2017 учебна година тя има лекционни курсове по Теоретична ме-

ханика, Механика (Обща физика І част и и теоретична механика) и Океанология, както 

и упражнения по Теоретична механика, Механика (Обща физика І част и теоретична 

механика), Ядрена физика, Атомна физика, Атомна и ядрена физика, Метеорология, 

Метеорологични измервания, Основи на метеорологията.   

 Д-р Василева Кюркчиева е разработила и провежда лекционен курс по „Теоре-

тична физика” за студенти от магистърска програма „Медицинска физика ” и  лабора-

торен практикум по „Метеорологични измервания“ за студенти втори курс в специал-

ност „Астрономия и метеорология”.  

Д-р Василева-Кюркчиева има работила съвместно със  студенти и докторанти, 

включително в научноизследователски проекти. Тя ръководила двама студенти в про-  

екта "Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”  (215-2016 г.).  

Работа е и със студенти и докторанти по проекта „Интердисиплинарно изследване на 

мегалити” (2014-2016 г.).  

 

Заключение 

От представените на конкурса материали се вижда, че д-р Василева-Кюркчиева  

и изграден учен, който познава изчерпателно съвременната научна проблематика на 

затъмнително-двойните звезди и техните изследвания. Очевидно тя владее високо про-

фесионално и съответните съвременните астрофизични методи за наблюдения и ком-

пютърна обработка на данните.  

Смятам, че представените научни трудове с оригинални научни приноси на д-р 

Василева-Кюркчиева  имат безспорна научна стойност, удовлетворявайкии всички из-

исквания на Закона за развитие на академичния състав и на правилниците към него, 

както и специфичните изисквания на ШУ.  

В заключение давам моята изцяло ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА за резултатите от 

научната и преподавателска работа на д-р Василева-Кюркчиева и предлагам на почи-

таемия Академичен съвет на ШУ ДА ИЗБЕРЕ ас. д-р Доротея Любенова Василева-

Кюркчиева  на академичната длъжност „доцент”  

  

 
12.05.2017 г.                    Рецензент:  

(Проф. д.физ.н. Цветан Б. Георгиев) 

 
 
  


