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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

    Дисертационният труд е написан на английски език, с обем от 146 стр., съдържа 

резюме, общо 8 глави, от които глави 5-та до 8-ма съдържат оригиналните резултати, 

библиография от 232 заглавия, списък на основните приноси и списък на авторските 

публикации, на които се основава материалът в дисертацията.  
    Общото впечатление е, че дисертантката компетентно се ориентира в 
състоянието иа изследванията в света по проблемите в дисертацията и добре познава 
съществуващите резултати в научната литература по дисертационната тематика. 
    Избраната методика на изследване е напълно адекватна на пoставените  цел и 

задачи иа дисертационния труд. Тя се основава на използването на съвременен 

апарат от теоретичната физика и математика, в това число: числени методи за 

решаване на системи от свързани хиперболични уравнения; методи от квантовата 

механика за решаване на уравнения от типа на уравнението на Шрьодингер с 

ефективен потенциал; методи от теория на интегрируемите системи (солитонни 

уравнения); методи на диференциалната геометрия; методи от термодинамиката и 

статистическата физика, вкл. теория на фазовите преходи. 

    Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и правилно отразява както  

съдържанието, така  и основните научни приноси на дисертационния труд. 

 

2. Актуалност на дисертационната тематика  
    Тематиката на дисертацията спада към една от най-активно развиваните 
области в съвременната теоретична физика с приложения към физиката на 
черните дупки и космологията. 
    Актуалността в чисто научно отношение на разработваните в дисертационния труд 

проблеми, а именно - систематичното изследване на физиката на черните дупки и 

други (само)гравитиращи обекти в скаларно-тензорните гравитационни теории, вкл. 

взаимодействащи с нелинейна електродинамика, не буди никакво съмнение. 



 
Основната мотивация за съвременното развитие на алтернативните теории на 

гравитацията (на първо място скаларно-тензорните, а също и тензорно-векторно-

скаларната теория на Бекенщайн) е, че такива фундаментални обекти в 

астрофизиката и космологията като "тъмна материя" и "тъмна енергия" все още не са 

намерили  адекватно обяснение в рамките на стандартната теория на Айнщайн. 
   Скаларно-тензорните гравитационни теории водят началото си от трудове на 
Йордан през 50-те години на миналия век и придобиват статус на едно от 
главните направления в съвременната гравитационна физика след 
обобщаващата работата на Бранс и Дике през 1961 год. Днешният консенсус е, 
че скаларно-тензорните теории са непротиворечащо обобщение на 
стандартната обща теория на относителността. В границата, когато 
допълнителното скаларно поле и безразмерната константа на Бранс-Дике 
клонят съответно към 1 и безкрайност, те се свеждат до теорията на Айнщайн 
и също като нея, досега са в пълно съгласие с експерименталните данни. 
Произходът на допълнителното скаларно поле с неминимално взаимодействие 
с гравитацията може да се обясни по естествен начин:  (а) в контекста на 
Калуца-Клайновите гравитационни теории като описващо „размера” на 
допълнителните пространствени измерения; (б) като дилатонно поле в 
контекста на съвременната струнна теория на фундаменталните 
взаимодействия при свръхвисоки енергии; (в) в контекста на съвременните 
космологични теории от тип „мембранни вселени”.   
    Нелинейната електродинамика от своя страна води началото си от 
пионерската работа на Борн и Инфелд през 1934 год. с мотивацията за такава 
модификация на стандартната електродинамика  на Максуел, която да реши 
проблема с безкрайната собствена енергия на електрона. Понастоящем 
интересът към електродинамиката на Борн и Инфелд е продиктуван главно от 
нейната роля при описания на поведението на струнната динамика при 
„ниски” енергии в непертурбативен режим, по-точно при описанието на т.н. 
Дирихле-мембрани, които представляват кохерентни възбуждания 
(„солитони”) на „елементарните” струни. Също така е съществено да споменем 
важната роля на обобщените нелинейни електродинамични теории като мощно 
средство за построяване на нов тип решения в общата теория на 
относителността описващи черни дупки без сингулярности.  
 

3. Кратка характеристика на основни научни приноси 

    Дисертацията съдържа 8 глави, от които глави 1-ва до 4-та имат уводно-обзорен 

характер, а глави 5-та до 8-ма съдържат оригиналните резултати. 

    Основните приноси в дисертацията могат да се категоризират като: 

   (i) доказване с нови средства на съществени нови страни на съществуващи научни  

проблеми и теории; 

   (ii) получаване и доказване на нови научни факти.  

Накратко най-съществената част от тези приноси се заключава в следното: 

    3.1 В глава 5-та , в контекста на скаларно-тензорната гравитация взаимодействаща 

с нелинейна електродинамика на Борн-Инфелд, са намерени нови решения 

описващи статични, сферично-симетрични, асимптотически плоски черни 

дупки с нетривиална „коса”, които са явен пример в тази по-обща теория на 



 
гравитацията на нарушение на известните теореми за единственост на черните дупки 

(„отсъствие на коса”) валидни в стандартната обща теория на относителността. В 

частност, показано е, че новите решения възникват като бифуркации от съответни 

решения за черни дупки в стандартната гравитация на Айнщайн взаимодействаща с 

нелинейна електродинамика и се дължат на наличието на нестабилни моди в 

спектъра на квазинормалните моди относно пертурбации на скаларното поле.  

    3.2 В глава 6-та разглежданията от предходната глава (гравитация 

взаимодействаща с нелинейна електродинамика на Борн-Инфелд) се обобщават за 

пространство-време със статична сферично-симетрична геометрия и с асимптотика 

от тип анти-де-Ситер с ефективна отрицателна космологична константа породена от 

скаларния потенциал.  Намерени са с помощта на числени методи нови решения за 

заредени черни дупки с анти-де-Ситер асимпотика и е показано  отсъствието 

на  екстремални черни дупки. С помощта на Хелмхолцовата свободна енергия са 

изследвани термодинамичните свойства на тези нови решения и е намерена фазовата 

им структура и рода на съответните фазови преходи в зависимост от стойностите на 

магнитния товар и на Борн-Инфелдовия параметър на нелинейност. 

    3.3 В глава 7-ма са разгледани пертурбации по отношение на скаларното поле на 

статични, сферично-симетрични решения описващи черни дупки в тензорно-

векторно-скаларната гравитационна теория на Бекенщайн. Числено са изследвани 

свойствата на стабилност на тези черни дупки и е показано отсъствието на 

нестабилни квазинормални моди. Последният резултат има важно принципиално 

значение, тъй като потвърждава самосъгласуваността на теорията на Бекенщайн като 

валидна гравитационна теория обобщаваща стандартната Айнщайнова теория на 

относителността. 

    3.4 В глава 8-ма е разгледана  Айнщайнова гравитация куплирана към обобщения 

модел на Скирм (с добавен дилатон), който представлява ефективно описание на 

(квантовата) хромодинамика в границата на ниски енергии и където барионите се 

появяват като  солитони. Тук с помощта на числени методи са получени  нови 

решения описващи самогравитиращи солитони („таралежи”) и съответни 

статични, сферично-симетрични асимптотически плоски черни дупки. 

Изследвани са техните термодинамични свойства, а също така и  свойствата им на 

стабилност относно радиални пертурбации. Резултатите имат потенциално 

приложение в астрофизиката при изследване на т.н. "скирмионни звезди". 

    Всички резултати в главите съдържащи основните приноси са илюстрирани с 

многобройни графики.    

    Съдейки по отлично изнесените доклади върху тематиката на дисертацията и 

компетентните отговори на поставените й въпроси на семинари в ИЯИЯЕ-БАН и  

ФзФ-СУ считам, че дисертантката  има  равностоен и съществен принос във 

всичките  й  трудове със (старши) съавтори,  на които се основава настоящата 

дисертация.    

 

4. Публикации и тяхното отражение в литературата 



 
Резултатите в дисертацията са публикувани общо в 8 научни труда. Сред тях има 5 

статии във Physical Review D – едно от водещите в света международни физически 

списания с висок импакт-фактор, плюс 3 доклада в пълен текст в сборници трудове 

на международни конференции. Специално трябва да се отбележи, че един от 

публикуваните доклади е в сборника трудове на 12-тия международен конгрес по 

обща теория на относителността „Марсел Гросман”, който е най-авторитетният 

международен научен форум в тази област. Забелязани са 8 независими цитирания 

досега и няма съмнение, че ще се появят и нови такива. 

 

5. Значимост на приносите за науката и практиката 

Главната ценност на изследванията на дисертантката се състои в потенциалната им 

приложимост към обработката и тълкуването на експерименталните данни от 

планираните по настоящем или вече действащи големи международни проекти в 

астрофизиката (LIGO –Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, САЩ, 

Virgo, Италия,  LISA- Laser Interferometer Space Antena, съвместен проект на NASA и 

Европейската космическа агенция). В по-глобален аспект резултатите от 

дисертацията са принос към усилията за разгадаване  "мистерията" на космическата 

"тъмна енергия" - един кардинален проблем в съвременната космология. 

Наблюденията, вкл. публикувано тази година изследване на над 200 000 галактики, 

потвъждават, че Вселената се разширява ускорено. Нека напомним, че тази година 

Нобеловата награда по физика бе присъдена за експериментално потвърждение на 

това ускорение. Но неговата причина -  неизвестната  „тъмна енергия”, все още 

очаква своето теоретично обяснение. 

6. Лични впечатления 

Имам отлични впечатления от високата научна компетентност и творческата 

активност на дисертантката, проявена от нея в качеството й на член на научния 

колектив по голям проект финансиран от националния Фонд „Научни изследвания” 

(Договор ДО 02-257/18.12.2008). Вече отбелязах отличното й представяне със 

семинарни доклади  в ИЯИЯЕ-БАН и  ФзФ-СУ. Даниела Донева според мен е 

ерудиран  и  задълбочен млад учен. Тя успешно участва и в международно 

сътрудничество и достойно представя българската наука на престижни форуми в 

чужбина. 

 

7. Забележки 

Нямам критични забележки по същество и по отношение на резултатите в 

дисертацията. Единствено бих отбелязала някои незначителни езикови неточности и 

правописни грешки в английския текст, които обаче не водят до недоразумения 

относно смисъла на изложението и по никакъв начин не влияят на общата висока 

оценка на дисертацията. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
Нека да отбележим следните достойнства на защитавания дисертационен 

труд: 

• Резултатите отразени в дисертацията представляват новост за дадената 
област, именно, те са нетривиален принос към систематичното изследване 
на физиката на черните дупки и други (само)гравитиращи обекти в 
скаларно-тензорните гравитационни теории. 

• В дисертацията се решават актуални нетривиални проблеми, които са от 
съществено значение за развитието на дадената област в условията на 
силна международна конкуренция. 

• Дисертантката демонстрира много добро познаване на литературата, 
задълбочено вникване и разбиране на основните проблеми и задачи за 
решаване по дадената тематика. 

• Дисертантката показва професионални умения при боравене със сложен 
съвременен математичен и теоретичен апарат. 

• Публикациите на резултатите в дисертацията са в такова елитно междуна-
родно физическо списание като “Physical Review D” и за относително 
кратък период от време са получили 8 независими цитирания от 
чуждестранни учени. 

За мен няма съмнение, че приносите на дисертацията значително надвишават 

обичайните изисквания за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.  

 

Въз основа на горните преценки  убедено препоръчвам на високоуважаемия 

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

Даниела Донева Донева образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

30.11.2011 г.                                                проф. дфн Светлана Йорданова Пачева 

 


