
Статистически данни за дейността на кандидата за  

член-кореспондент Савчо Стефанов Тинчев 

Общо (за последните 5 години) 

1 . Научна дейност 

1.1. Научни публикации (статии)  

(а) общ брой на научните публикации – 101 (20) 

(б) от тях самостоятелни – 51 (9) 

(в) публикувани у нас – 13 (2) 

(г) публикувани в международни и чужди списания – 56 (9) 

(е) публикувани в сборници на международни конференции -45 (5) 

1.2. Монографии 

(а) общ брой на монографиите  

•••• от тях самостоятелни  

•••• глави  от монографии -1 (1) 

(б) издадени в чужбина (издателство) – 1, Nova Science Publishers, Inc., 

Pub. ISBN: 978-1-61324-843-0 

(в) издадени у нас - няма 

1.3. Участия в конгреси и конференции 

(а) участие в Организационни комитети на научни конференции (кои 

конференции) –  

12
th
 VEIT, 2001 

International workshop on weak superconductivity, WWS’05 

Modern trends in mathematics and physics, 2008 

Euro CVD19, 2013 

(б) изнесени пленарни доклади на международни конференции -  

(в) участие в международни конференции с доклади и постери – 49 (5) 

1.4. Цитирания на трудовете на кандидата   

(а) общ брой на цитатите – 261 (37) 

(б) цитати ат български автори - 3 

(в) цитати от чужди а втори -  258 (37) 

(г) цитати в чужди монографии – 16 (10) 

(д) цитати в учебници -  

1.5. Участие в редакционни колегии на научни списания - няма 

(а) у нас (в кои списания) 

(б) в чужбина (в кои списания) 

1.6. Ръководени от кандидата съвместни изследвания по международно 

сътрудничество - няма 

(а) общ брой на проектите 

(б) от тях по двустранно сътрудничество 



(в) по многостранно сътрудничество 

2. Научно-приложна дейност 

2.1. Ръководство на международни и национални проекти 

(а) брой на проектите – 6 (1) 

(б) обща стойност на постъпленията в звеното на кандидата – 

180490лв. (24600 лв.) 

(в) фирми/организации 

2.2. Създадени нови технологии 

(а) брой на технологиите – 2 (1) 

(б) брой на патентите- 7 (1) 

(в) внедрявания 

• У нас 

• В чужбина - 1 

• Общ икономически ефект 

3. Подготовка на научни кадри 

3.1. Брой на докторантите, ръководени от 

кандидата 

• Българи 

• Чужденци 

3.2. Брой на хабилитираните учени, израстнали под ръководството на 

кандидата 

3.3. Брой на учубници и учебни помогала, написани от или с участието на 

кандидата - 1 

• Издадени у нас - 1 

• Преведени в чужбина 

3.4. Разработени нови лекционни курсове - няма 

• Наименование на курса 

• Брой часове годишно 

4. Научно-организационна и административна дейност 

4.1. Заемани научно-организационни длъжности – ръководител на 

лаборатория 

4.2. Заемени държавно-административни длъжности 

4.3. Членство в международни организации – Немско физическо дружество 


