
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на дисертационния труд за присъждане на научната и образователна степен „доктор“  на 

Владимир Веселинов БОЖИЛОВ, докторант към Катедра "Астрономия" при Физическия 

факултет на СУ „Св Климент Охридски“, на тема „Поляриметрични и фотометрични 

изследвания на блазари“ 

 

от д-р Валери Костадинов ГОЛЕВ, доцент в катедра "Астрономия", зам. декан на 

Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, председател на научното жури по 

конкурса. 

 

Биографични данни:  Владимир Божилов се дипломира като магистър във 

Физическия факултет на Софийския университет със специалност “Астрономия и 

астрофизика” през 2009 г. В периода  февруари 2010  г. –  февруари 2013 г. той е редовен 

докторант по направление 4.1. Физически науки (астрономия и астрофизика) към Катедра 

„Астрономия'' на СУ „Св. Климент Охридски''. В периода на докторантурата той е участвал 

в една лятна школа по астрономия в чужбина (Ватиканската лятна школа през 2010 г.). 

Участвал е още в лятна школа в Гърция (по линия на COST), в зимно училище в 

обсерваторията Азиаго, Италия, лятно училище в Турция, в конференции на Съюза на 

астрономите в България, и др. Владее английски и френски. 

 

Описание на дисертационния труд: Представената дисертация съдържа 116 

страници, разделени на шест глави. Цитирани са 126 заглавия, има 39 фигури и 9 таблици. 

За обработката на наблюдателните данни са използвани стандартни процедури на IRAF и 

IDL.  

Астрономическите наблюдения, на които се базира дисертацията, са проведени от 

автора (сам или в сътрудничество с други колеги) с различни телескопи и светоприемна 

апаратура на Националната астрономическа обсерватория “Рожен”, както и в 

Студентската обсерватория на Плана. 

В  глава 1 Въведение се мотивира актуалността на избраната тема и са фокусирани 

целите на дисертацията. Посочени са публикациите и докладите по дисертацията. 

Втора глава Активни галактични ядра (АГЯ) има обзорен характер и е посветена на 

откриването, изучаването и класифицирането на галактиките с активни ядра, което е от 

важно значение за разбирането на природата на тези обекти. Разгледани са физическите 

характеристики на различните типове активни галактични ядра и идеята на обединения 

модел за тяхното обяснение. Авторът сам казва, че не е имал за цел да прави пълен 

обзор, но така направен, обзорът изглежда малко повърхностен. 



 2 

В глава 3 Фотополяриметрични наблюдения на блазара OJ287 е главата, която носи 

основната тежест на дисертацията. В нея са представени резултатите от наблюденията с 

2м Ричи-Кретиен-Куде телескоп на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен и 

двуканалният фокален редуктор FoReRo2 с цветоделител, който пропуска светлината с 

дължина на вълната над 5800 А към червения канал и отразява тази с дължина под от 

5100 А към синия канал. При наблюденията се използва поляризатор с призми на 

Wollaston. Описан е извода на уравненията на Стокс и на редукцията от наблюдаеми към 

теоретични параметри. За определяне на поляризацията на самия инструмент са 

наблюдавани и три различни стандартни звезди с ниска поляризация, както и три с висока 

поляризация. Измерена е поляризация между 4.9% и 25.6% с точност от 3.5% до 13%. 

Поляризационният ъгъл се е изменял от от 62о до 172о .  

В  глава 4  Многовълнови изследвания на блазара BL Lac. Този обект е прототипът на 

блазарите и дисертантът е представил своя широкоивична BVRI-фотометрия за период от 

над 4 години (2008-2012). Резултатите от нея са включени в публикация на колектив от 78 

изследователи от цялата планета, което позволява плътно покриване на поведението на 

обекта. Такива наблюдателни кампании са характерни за мониторинга на най-

интересните АГЯ в съвременната епоха. 

Глава 5 Фотометрични изследвания на други блазари е посветена главно на 

широкоивичната фотометрия (във филтрите BVR и BVRI) на блазара Mrk 421 в периода 

2011-2013 и е построена кривата на блясъка в R филтър на този блазар за същия  период. 

Натрупани са фотометрични данни за други 20 блазара от списъка за мониторинг на 

международната кампания WEBT (Whole Earth Blazar telescope) – мрежа, чиято цел е 

постоянен и продължителен мониторинг на блазари.  

В Заключението са представени основните резултати от изследването.  

 

Характеристика на научните публикации на кандидата:  Г-н Божилов има общо 11 

научни публикации в български и международни астрономически издания, видими в 

базата SAO/NASA ADS на Харвардския университет в САЩ към април 2014 г. Те са 

цитирани общо 5 пъти. Резултатите от дисертацията са отразени в 7 публикации. От тях 

две са в едно от най-авторитетните астрономически издания, Montly Notices of the Royal 

Astronomical Society (импакт фактор 5,52). Той е първи автор в една от тези статии. Другите 

са в Bulgarian Astronomical Journal (една), в Astronomers Telegram (три, в които името на 

дисертанта „се губи“ в списъка от автори, който често е по-дълъг от самата телеграма), 

както и една в научните трудове на Пловдивския университет (отпечатан доклад на 

конференция, отличен с награда за най-добър доклад).  Дисертантът е изнесъл още три 

научни доклада  във връзка с темата на дисертацията, единият от които – в чужбина 

(Италия).  

Към 15 април 2014 година се вижда и публикация на колаборацията MAGIC със 

заглавие „MAGIC gamma-ray and multifrequency observations of flat spectrum radio quasar 

PKS 1510-089 in early 2012“, която е със статут submitted to A&A, и в която имат участие 
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докторантът и неговият ръководител. В нея са включени наблюдения от глава 5 на 

дисертацията (виж напр. фиг. 13 от публикацията). 

Личният принос на Владимир Божилов е достатъчен, а количеството и качеството на 

публикациите по темата на изследването удовлетворяват изискванията за дисертационен 

труд на Физическия факултет на СУ.  

 

Научни приноси: Те могат да се формулират по следния начин: 

1. Проведени са поляриметрични наблюдения на блазара OJ287 с оригинална 

методика. 

2. Извършени са оригинални широкоивични фотометрични наблюдения на 26 блазара 

с 2 телескопа. 

3. Установено е, че наблюдаемата промяна на позиционния ъгъл отговаря на въртене 

на равнината на поляризацията около 6 градуса на денонощие. 

4. Усвоена е методика на подобен род поляриметрични наблюдения и тяхната 

обработка с инструментариума на НАО Рожен.            

 

Авторефератът на дисертацията отразява адекватно нейното съдържание. 

 

Бележки: Към представената дисертация и автореферат имам някои забележки, 

свързани преди всичко с известна небрежност на дисертанта. Да започнем с това, че 

катедра „Астрофизика и астрономия“, в която докторантът е придобил магистърската си 

степен според собствената му автобиография, не ми е известно да съществува в България. 

И ако тази бележка няма отношение към дисертацията, то следващите имат. 

В списъка на съкращенията (стр. 7) се намира загадъчното "OPC optical polarization 

corey". Нека дисертантът обясни това съкращение. 

На стр. 10 четем: "Тъй като (АГЯ) са най-ярките и най-далечните обекти във 

Вселената...". АГЯ не са най-далечните обекти. Рекордът, спектрографски потвърден, е 

обектът z8_GND_5296 със z=7.51, галактика със 100 пъти по-висок темп на 

звездообразуване от този на Млечния път, образувана около 700 млн. години след 

Големия взрив (вж. Nature  502, 524–527, 24 Oct 2013).  Преди да срещнем най-далечния 

квазар, има още няколко по-далечни галактики и протогалактики (тук е моментът да се 

зададе и въпрос – защо това е така?). 

На стр. 17 е казано: „Първият оптичен спектър на активна галактика е получен от 

Е.А.Fath през 1908 г.  … (виж фиг. 2.1)“, а на стр. 18 е показана въпросната фигура и в 

надписа под нея пак се казва, че това е първият оптичен спектър на АГЯ. Да, наистина Fath 

през 1908 г. първи получава спектър на активна галактика, но нито е знаел, че това е 

галактика, нито е могъл да нарисува забранените линии, показани на фиг.2.1, доколкото 

галактиките тогава са били неизвестни, а посочените забранени линии са били 

приписвани на елемента „небулий“ и стават ясни на астрофизиците 30-тина години по-

късно (и въпросът ми, който следва тук, е – кой и кога първи дава правилното обяснение 



 4 

на механизма на тяхното възникване?). Впрочем, работите на Fath са достъпни чрез 

SAO/NASA ADS и дисертантът при желание би могъл да се свери с оригинала. 

В обзора изобщо липсва цитираната повече от 1300 пъти статия на Antonucci and 

Miller „Spectropolarimetry and the nature of NGC 1068“ от 1985 г., основополагаща както за 

Обединения модел изобщо, така и за поляризацията на АГЯ в частност. Изненадващо 

липсва и позоваване на базовата книга на Donald Osterbrock Astrophysics of gaseous 

nebulae and active galactic nuclei от 1989 г., цитирана над 3100 пъти, без която не минава 

нито един обзор по АГЯ. 

Прието е на фигурите, които са заимствани (такива са напр. фиг. 2.9, 3.2 и 4.2, има и 

други), да се посочва източника, от който са взети. Прочее, за някои фигури това е 

направено. В крайна сметка не става много ясно кои фигури са авторски, а кои – не. 

В Заключението (стр. 107) се казва, че „е проведена оригинална наблюдателна 

кампания с методика, която е рядкост за поляриметричните наблюдения в световен 

мащаб. Избраният основен обект – блазарът OJ287, е изключително интересен и 

изследването му е от особено значение за разбиране физиката на АГЯ“. Признавам си, че 

не разбрах от дисертацията нито каква е физиката, предизвикваща наблюдаемото 

поведение на въпросния блазар, нито с какво се е подобрило разбирането ни за него 

(нито за АГЯ изобщо). Но нека това го отдадем на неразбирането на автора на рецензията, 

който се надява да бъде осветлен по този въпрос на самата защита. 

Този списък с бележки, за съжаление, може да бъде удължен доста, но ще спрем 

дотук. Всички тези бележки са дребни наглед, не влияят на заключението ми по-долу, но 

сумирани като цяло, водят до извода, че този тип небрежности вече са характерни за 

поколението на 21ви век, отраснало в забързаната интернет-ера. 

 

Заключение: Постъпилата документация за придобиване на научната и 

образователна степен „доктор“ от Владимир Божилов 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 Софийския университет. По отношение на обема 

и на съдържанието дисертационният труд съответства на изискванията на правилника на 

първичното звено и съдържа авторски приноси.  

Оценката ми е ПОЛОЖИТЕЛНА и гласувам ЗА присъждане на научната и 

образователна степен „доктор“ на Владимир Веселинов БОЖИЛОВ по научното 

направление 4.1. Физически науки (астрономия и астрофизика). 
 
 

 

15.04.2014 г.   Председател  на научното жури: 

 

         

         /д-р Валери Голев/ 


