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1. Значимост на научните приноси и апробация на резултатите
Дисертационният труд определено съдържа множество значими научни
приноси. В наблюдателно отношение това е 20 годишен мониторинг на 28 променливи
от типа Т Tauri и сходни на тях обекти в две избрани области на активно
звездообразуване от Млечния път. Количествено този принос намира изражение в
повече от 18 хил. фотометрични оценки на блясъка в ивиците UBVRCIC – един
впечатляващ по обем труд, основан на наблюдения с 4 различни телескопа. Анализът
на получените оригинални криви на блясъка, в комбинация с историческите криви на
блясъка, литературни данни от 2MASS и изследвания в H-alpha филтър, както и на
зависимости от типа "цвят–величина" позволяват надеждна класификация на 16 от
изследваните променливи към класическия тип T Tauri, на 4 от изследваните
променливи към типа UXor и 1 от тях като EXor и/или FUor. Сред останалите 7 звезди,
4 са класифицирани като потенциални Т Tauri звезди със слаби линии, 3 са изключени
като класически звезди Т Tauri и са обявени за еволюирали звезди преди ГП (звезди
след стадия Т Tauri).
Солиден научен принос представляват и определените за първи път периоди от
порядъка на дни за 3 от изследваните променливи, които са интерпретирани като
периоди на околоосно въртене, типични за звездите от типа Т Tauri. И на последно
място, но не и по важност: открита е една нова променлива, която е класифицирана
като класическа Т Tauri звезда.
Резултати не само са публикувани като 5 публикации в престижни български и
международни научни списания, но и са представяни на научни форуми като устен
доклад и 2 постера на национална научна конференция на САБ и постер на
международен симпозиум по звездообразуване в Гърция. Смятам, че тяхната апробация

е пълна и адекватна и международната астрономическа общност има лесен достъп до
информацията в тях.
2. Характеристика на публикациите по дисертацията, цитати
Получаването и обработката на наблюдателни данни е извършено коректно,
резултатите в дисертационния труд са достоверни. Дискутирани са грешките на
съответните величини. За надеждността на резултатите свидетелства фактът, че всички
изводи са логически издържани. Всички резултати са защитими, а

равнището на

дисертацията е много високо.
Дисертантът е представил списък от 10 публикации, на които се основава
дисертационния труд. От тях не приемам като отделна публикация един публикувано
резюме от международна конференция. От петте журнални публикации една е във
водещото европейско списание Astronomy&Astrophysics,

1

–

в авторитетното

китайско Research in Astronomy and Astrophysics, 1 – в австралийско Publications of the
Astronomical Society of Australia и 2 в – реномираното национално издание Bulg. AJ.
Дисертантът покрива критериите НС на ИА с НАО за минимален брой
публикации и разпознаваемост, тъй като 5 от публикациите са в научни списания и
всички те са реферирани в базата ADS. Статията за дълговремевите фотометрични
наблюдения на обекти преди ГП в полето на мъглявините Северна Америка/Пеликан,
публикувана през 2014, е цитирана в Astronomical Journal през 2015 г., а трите
публикации с импакт-фактор са привлекли сериозен международен интерес – всяка е
прочетена около 100 и повече пъти според същата база.
3. Личният принос на дисертанта
Дисертантът претендира само за онези резултати от списъка с публикации,
върху които се основава дисертационният труд и в които има реално и съществено
лично участие. В този смисъл неговия дял е ясно разпознаваем и може е да бъде оценен
сравнително лесно. От най-представителните 5 работи, в четири дисертантът е на първо
място, в една – на четвърто място. Той и пръв автор на останалите 4 труда (доклади и
постери на научни форуми). Следователно приносите на дисертанта са негово лично
дело.

4. Критични бележки на рецензента по структурата, съдържанието и
оформянето на дисертацията и автореферата към нея
Намирам структурата на дисертацията за оптимална. В съдържателно отношение
тя е изчерпателна, написана е с разбиране и стремеж да се предложи стройна физическа
интерпретация на получените резултати. Оформянето на дисертацията е много добро
техническо ниво, написана е прилежно, на внятен научен език, който има свойството да
завладява читателя. Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертацията.
5. Мотивирано и ясно формулирано заключение, базирано на специфичните
изисквания на закона и правилниците
Представеният ми за становище дисертационен труд покрива напълно
специфичните изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване
научни степени и звания и правилата, приети на заседания на НС на ИА с НАО.
Предвид безспорното професионално израстване на дисертанта и безспорната
ценност на научните резултати, изложени в

дисертационния труд, с убеденост

предлагам на Научното жури да подкрепи г-н Сунай Ибрямов Ибрямов в
придобиването на научната и образователна степен „д-р”.
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