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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е  

върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” 

 

Автор на дисертациоиния труд:   Даниела Донева Донева,  редовен докторант към 

катедра „Астрономия” при Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Научно направление:  4.1 Физически науки (Научна специалност: 01.04.02. Астрофизика 

и звездна астрономия, 01.03.01 Теоретична и математическа физика) 

Тема:    „Числено изследване на самогравитиращи обекти със скаларно поле – 

структура, квазинормални моди и устойчивост” 
 

Изготвил:  доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов (ИЯИЯЕ – БАН) 

 

Дисертационният труд на Даниела Донева, изработен под ръководството на утвърдени 

специалисти като проф. Стойчо Язаджиев (ФзФ – СУ) и проф. Костас Коккотас (Унив. 

Тюбинген, научен консултант), е в една много актуална област на астрофизиката и 

космологията.  

 

В първите три глави след увода, от 2 до 4, обхващащи около 30 страници, е направен стегнат 

обзор на съвременното състояние на теорията (съответно, в скаларно-тензорна и тензорно-

векторно-скаларна гравитация и на компактни самогравитиращи обекти), който прави 

очевидно доброто познаване на съществуващите проблеми. В останалите четири глави, от 5 

до 8, на дисертацията (включващи около 90 страници)  с разнообразни аналитични и 

числени методи са получени нови, интересни и потенциално важни резултати за структурата 

и свойствата на решения от тип черни дупки и солитони, като квазинормалните моди  (със 

затихващи във времето амплитуди, при стабилност на модите) на скаларните пертурбации, 

както и за тяхната термодинамика (вкл. съществуване на фазови преходи) и устойчивост. 

Числените изследвания са илюстрирани от множество фигури. Резултатите са много добре 

описани и в дисертацията, и в автореферата (в частност, в списъка на приносите на стр. 40 от 

него) и няма да бъдат повтаряни тук.  

 

Силно  впечатление  правят публикациите, върху които се базира дисертационният труд на Даниела 

Донева  –  5  работи  във   Phys. Rev. D (импакт-фактор 4.964 за 2010 г.; последната работа от 

списъка, цитирана като приета за печат, междувременно е излязла във Phys. Rev. D84 084021 

(2011)) и 3 в материали на международни конференции. Открих 8 независими цитата на 

всички публикации, което съвсем не е малко, като се има предвид краткото време, изтекло  
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от тяхната поява. Във всички освен в една от тях името на Даниела Донева е поставено на 

първо място, което говори за нейното достойно участие при получаването на резултатите.  

 

Личните ми впечатления за докторантката от предварителната защита са отлични. 

 

Въз основа на високата научна стойност на дисертационния труд и публикациите, на които 

той се базира, както и на отражението им в световната литература препоръчвам убедено на 

Факултетния съвет на Физическия факултет на СУ „Климент Охридски” да присъди 

на Даниела Донева Донева образователната и научна степен „Доктор”. 

София, 28.11.2011 г. 

              

      Подпис: .................................................. 

 

                  (доц. д-р Людмил Хаджииванов) 


