
Становище 

от доц. д-р Марушка Сендова-Василева 

за дисертационния труд на доц. д-р Цветан Стаменов Велинов на тема 

“Съвременни оптични микроскопски методи” за присъждане на научната степен 

“доктор на науките” 

 

 Представеният дисертационен труд впечатлява с големия набор 

представени оптични микроскопски методи, за които авторът има приноси в 

теоретичната обосновка, експерименталната реализация, приложението им върху 

реални обекти и анализа на техните възможности, точност и проблемни страни. 

Научните изследвания, които са неин предмет, обхващат една съвременна и 

много бързо развиваща се област с интердисциплинарен характер и сериозен 

потенциал за приложения в практиката и научните изследвания, например, в 

материалознанието, биологията, медицината.   

 Дисертацията е добре написана като поради големият брой различни 

техники, които се разглеждат, не е разделена на обща и специална част, а 

въвеждаща част е направена за всеки метод поотделно. Тази структура е удачна в 

случая и улеснява възприемането на материала. Дисертацията се основава на 22 

публикации в международни списания с импакт-фактор, 4 публикации в 

национални списания и 4 доклада от конференции, публикувани в пълен текст. 

Само сред публикациите в международни списания има поне 17, в които 

дисертантът е водещ автор. Представените цитати са 140, а h-индексът от тези 

цитати е 7. Така кандидатът покрива и надхвърля конкретните изисквания за 

придобиване на научната степен “доктор на науките” във Физическия факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“.  

 Научните приноси в дисертацията са формулирани коректно и включват, но 

не се изчерпват с: 

 - приноси в разработката на теорията на фототоплинния микроскоп, на 

фотодифракционния микроскоп, на визуализиращата елипсометрия близо до 

плазмонни или вълноводни резонансни ъгли и др. 

 - приноси в разработката на нови и подобряване на вече съществуващи 

микроскопски експериментални техники, построяване, тестване и оптимизиране на 

оригинални експериментални установки и прибори. Примери са предложеният и 

разработен нов метод за плазмонна микроскопия, V(z) методът; метод за 



дълбочинно профилиране за възстановяване на профила на коефициента на 

топлопроводност при нехомогенни твърди тела; метод за повишаване 

разделителната способност на лазерния сканиращ микроскоп; методика за 

измерване на разстоянието между микроорганизми, прикрепени към подложка, и 

самата подложка и др. 

 - приноси, свързани с нови експериментални резултати в областта на 

физиката на твърдото тяло, като данни за особеностите на поведението на 

коефициента на топлинна дифузия при химично подреждане и топологични 

преходи в халкогенидни стъкла, за влиянието на легирането на полупроводници 

върху топлинното им разширение; визуализация на топлинното и електромагнитно 

поле при възбуждането и разпространението на повърхнинни плазмони и др. 

 Прави впечатление високата компетентност и сериозните постижения на 

доц. д-р Цветан Велинов при теоретичното описание на разглежданите явления, а 

от друга страна експерименталните му умения. Такова съчетание е отлично, но 

сравнително рядко срещано сред учените-физици. Част от изследванията са 

извършени съвместно с чуждестранни учени в лаборатории във Франция, 

Великобритания, САЩ по проекти и със стипендии, спечелени от кандидата. Това 

демонстрира умения за работа в международен екип и висока оценка на неговата 

работа от чуждестранните му колеги, неща без които в момента е невъзможна 

една успешна научна каруера.  

Значението на проведените научни изследвания е още по-глямо поради 

факта, че значителна част от тях са извършени съвместто със студенти и 

докторанти и са част от дипломни работи и дисертации за степента „доктор“, което 

е принос за предаване щафетата на физическата наука на следващото поколение. 

Всичко това ми дава оснвание да заявя, че доц. д-р Цветан Велинов чрез 

представената дисератция и останалите материали по защитата напълно покрива 

и по някои показатели надминава изискванията на ЗРАСРБ и Правилниците на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Физически факултет към него за 

придобиване на степента „доктор на науките“ в направление 4.1 „Физически науки“. 

Убедено ще гласувам за присъждането на тази степен и призовавам останалите 

членове на Уважаемото жури да направят същото. 

 

7.01.2013 г.     Подпис: 
София      Марушка Сендова-Василева 
 


