
С Т А Н О В И Щ Е 

по материалите на конкурс за заемане на академичната длъжност  „доцент“  по тематика 
„Индивидуални галактики“, обявен в ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., от Института по астрономия с 
Национална астрономическа обсерватория при БАН за нуждите на отдел „Галактики и 
космология“, с единствен участник главен асистент д-р Бойко Милков МИХОВ. 

от д-р Валери Костадинов ГОЛЕВ, доцент в катедра "Астрономия", зам. декан на Физическия 
факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, член на научното жури по конкурса. 

Биографични данни:  Д-р Михов е роден на 29.10.1969 г. в гр. София. Дипломира се 
през 1995 г. в Катедрата по астрономия при Физическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Физика“, специализация „Астрономия“.  Получава научната и 
образователна степен „доктор“ през 2001 г. след защита на дисертация на тема 
„Астрофизически приложения на ефекта на гравитационна фокусировка на 
електромагнитното излъчване” пред СНС по ЯФЯЕА ВАК. От 1995 г. работи в Института по 
астрономия, като от 2002 и досега е научен сътрудник (сега главен асистент). Научните му 
интереси са главно в областта на извънгалактичната астрономия. 

 
Характеристика на научните публикации на кандидата:  Научните приноси на д-р 

Михов могат да се характеризират като обогатяване на съществуващите знания в областта 
на извънгалактичната астрономия. В списъка на публикациите си кандидатът представя 34 
заглавия (изискват се минимум 20), от които 17 в реномирани международни издания с импакт 
фактор (изискват се поне 10). В специализираната база данни SAO/NASA ADS, поддържана от 
Харвардския университет с грант на NASA, са отразени общо 32 публикации с участието на д-р 
Михов, които са цитирани общо 85 пъти в 74 публикации (около 60 цитирания в 40 публикации 
без явни и скрити самоцитати – изискват се 25). 

 
Заключение: Документите за придобиване на академичната длъжност „доцент“ от 

гл.ас. д-р Михов е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България, с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и с Правилника на БАН за 
прилагане на ЗРАСРБ. Представените научни трудов на д-р Михов имат безспорни и авторски 
приноси и характеризират автора като завършен специалист в областта на извънгалактичната 
астрономия.   

Това ми дава основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНО становище за кандидата и ДА 
ПРЕПОРЪЧАМ на почитаемия Научен съвет на Института по астрономия с Национална 
астрономическа обсерватория при Българската академия на науките да избере гл.ас. д-р 
Бойко Милков МИХОВ на академичната длъжност „доцент“. 
 
 
11.11.2011 г.    Рецензент: 
 
         

 
/ д-р Валери Голев/ 


