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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

    Дисертацията е посветена на систематичното изследване на физиката на черните дупки и други 

(само)гравитиращи обекти в скаларно-тензорните гравитационни теории. Последните съгласно 

общоприетия днес научен консенсус са систематични непротиворечиви обобщения на 

страндартната  Айнщайнова теория на относителността, които имат потенциал да прецизират и да 

дадат нови предсказания за природата на такива фундаментални обекти в астрофизиката и 

космологията като "тъмна материя" и "тъмна енергия", които не намират адекватно обяснение в 

рамките на стандартната Айнщайнова теория.  Актуалността на разработвания в дисертационния 

труд проблем в научно отношение не буди никакво съмнение.  

    Дисертантката много добре познава както състоянието на проблемите, така и компетентно се 

ориентира в постигнатите досега резултати в международната литература. 

    Избраната методика на изследване, а именно методи от изчислителната математика, 

диференциалната геометрия и теорията на интегрируемите системи (солитоните), е напълно 

адекватна да даде отговор на пoставените  цел и задачи на дисертационния труд. 

    Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и правилно отразява съдържанието и научните 

приноси на дисертационння труд. 

 

2. Основни научни приноси 

    Основните приноси в дисертацията могат да се дефинират общо като „доказване с нови средства 

на съществени нови страни на съществуващи научни  проблеми и теории” и „получаване и 

доказване на нови Факти”. В най-кондензиран вид тези приноси, съдържащи се в глави 5-та до 8-ма, 

се свеждат до следното: 

    (а) Намерени са решения в скаларно-тензорната гравитация, взаимодействаща с нелинейна 

електродинамика на Борн-Инфелд, които описват нови типове статични, сферично-симетрични, 

асимптотически плоски черни дупки с нетривиална „коса”, възникващи като бифуркации от 

съответни решения за черни дупки в стандарната Айнщайнова гравитация куплирана към 

нелинейна електродинамика. Тези решения са явен контрапример демонстриращ нарушение на 

съответните теореми за единственост на черните дупки в стандартната обща теория на 

относителността. 

    (б) Намерени са числено нови решения за заредени черни дупки в пространство-време със 

статична сферично-симетрична геометрия с асимптотика от тип анти-де-Ситер, където отново 

гравитацията взаимодейства с нелинейна електродинамика на Борн-Инфелд. Изследвани са 

термодинамичните им свойства и възможните фазови преходи. 



 
    (в) В контекста на тензорно-векторно-скаларната гравитационна теория на Бекенщайн са 

изследвани свойствата на стабилност на черните дупки по отношение на пертурбации на 

скаларното поле. Показано е отсъствието на нестабилни квазинормални моди, което е съществен 

факт в полза на самосъгласуваността на  тензорно-векторно-скаларната теория като алтернативна 

гравитационна теория обобщаваща Айнщайновата. 

    (г) Получени са числено нови решения описващи самогравитиращи солитони („таралежи”) и 

статични, сферично-симетрични асимптотически плоски черни дупки в теория на Айнщайнова 

гравитация взаимодействаща с (квантова) хромодинамика в нискоенергетичната й граница, където 

последната се описва ефективно с обобщения модел на Скирм и където барионите са солитони.    

    По свидетелство на научния ръководител, и по мои лични наблюдения, считам че до  голяма 

степен приносите  в дисертационният  труд са  личен принос  на  дисертантката, т.е., във всички трудове със 

(старши) съавтори тя има равностоен и съществен принос . 
 

3. Публикации и тяхното отражение в литературата 

    Резултатите в дисертацията са публикувани в 5 статии във Physical Review D – водещo в света 

международнo физическo списаниe с висок импакт-фактор, и в 3 доклада в пълен текст в сборници 

трудове на международни конференции, една от които е 12-тият международен конгрес по обща 

теория на относителността „Марсел Гросман”. Забелязани са 8 независими цитирания.  

 

4. Значимост на приносите за науката и практиката 

    Главната ценност на изследванията в дисертацията е, че те естествено се вписват в 

дългосрочнатa програма на международната общност от астрофизици, астрономи, космолози и 

физици в областта на физиката на елементарните частици и високите енергии за търсене на 

отговори на основните парадигми на съвременната физика - природата на "тъмната материя" и 

"тъмната енергия", наличието на допълнителни измерения на пространство-времето, 

суперсиметрията, микроскопичните черни дупки и "wormholes". 

 
5. Лични впечатления 

    Дисертантката е един от най-активните млади учени - членове на научния колектив по проекта 

„Квантова структура и геометрична природа на фундаменталните сили” финансиран от 

националния Фонд „Научни изследвания” (Договор ДО 02-257/18.12.2008). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Въз основа на горните преценки, а именно безспорните качества на дисертационния труд и 

съответните публикации на резултатите в едно от най-елитните международни научни списания, 

при това – в условията на силна международна конкуренция, считам че представената дисертация 

превишава средното ниво на дисертациите в съответната област и без колебание препоръчвам на 

високоуважаемия Факултетен съвет на Физическия факултет на СУ „св. Кл.Охридски” да присъди 

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