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  Дисертацията на редовния докторант към ФзФ, СУ Виктор Благоев 

Гущеров е посветена на усвояването на мощен експериментален метод, 

каквато е Мьосбауровата спектроскопия и приложението му за 

характеризиране на кристалографски и физични параметри на твърдотелни 

материали. 

 Освен задълбочена информация за същността, взаимодействията  и 

възможностите на Мьосбауеровата спектроскопия, както и за техниките на 

регистрация и обработка на експерименталните спектри, докторантът е 

получил базисни и необходими за решаването на проблемите познания по 

минералогия, кристалография и кристалохимия на желязото, негови оксиди и 

хидрооксиди и на някои железни минерали с метеоритен произход. Тази 

информация с разбиране е представена в първите две глави на дисертацията, 

от които първата е литературен обзор, съставен в резултат на работата с 

основополагащи монографии, книги и обзори, а във втората подробно и 

грамотно са описани апаратурата и експерименталните техники. Отразената в 

обзора лична позиция на докторанта свидетелства за добра осведоменост и 

придобити задълбочени знания.  



 Проведената експериментална работа е разнообразна и значителна по 

обем, като  освен  Мьосбауеровите експерименти, включва участие под 

ръководството на научния ръководител в трудоемка и прецизна технологична 

работа за синтезиране на проби (в т.ч.  монокристали), подготовка на срезове 

в различни кристалографски направления, експерименти при високи и ниски 

температури. Убедена съм, че придобитите разнообразни експериментални 

умения ще са особено полезни за бъдещото професионално развитие на 

докторанта. 

 Основните експериментални резултати, представени в трета глава, са 

получени при изследване на разнообразие от твърдотелни материали – три 

вида нитропрусиди, за които са оценени характеристичните температури на 

Айнщайн и Дебай,  анализирани са до 300К температурните зависимости на 

скоростта при резонанс и при 77К е оценен фактора на Лемб-Мьосбауер 

диференцирано в основните кристалографски направления на елементарната 

клетка; въздушни филтри, взети след Чернобилската авария, чрез 

изследването на които са потвърдени данните на Копцевич за повишено 

съдържание на железни оксиди (главно магнетит). Резултатите от 

изследването на филтрите,  на метеоритите Павел и Гумощник и на 

неидентифицирани метални късове, демонстрират възможностите на 

Мьосбауеровата спектроскопия за практически приложения ( в случая за 

контролиране на индустриални и радиоактивни замърсявания на въздуха и за 

установяване на метеоритен произход). Особено добро впечатление правят 

получените чрез експерименти и изчисления резултати за ширината на 

линиите на излъчване на Мьосбауерови източници с различна дебелина. 

Последвалата критична дискусия върху работата на Одьор и Хой, проведена 

на страниците на същото списание, в което е била публикувана работата на 

критикуваните автори, както и добронамереното анализиране на причините за 



допуснатите грешки, е пример за академичен тон и честно и задълбочено 

отношение към науката. 

 Определено смятам, че по съдържание, обем, сложност и значимост, 

проведената работа, получените знания и научни резултати, напълно 

отговарят на изискванията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. Направените в съавторство с научния ръководител пет публикации 

в реномирани списания с импакт-фактор и представеният доклад на 

престижна научна конференция с резултати от дисертацията недвусмислено 

показват, че както научният ръководител, така и докторантът са си свършили 

работата отлично. 

 Познавам Виктор Гущеров като преподавател, чийто курс по 

Експериментални методи във ФТТ той прослуша по време на обучението си в 

докторантура, както и от работата му във ФзФ и впечатленията ми са 

отлични. С начина, по който той е написал дисертацията си и особено с 

искреността на изказаните благодарности и посвещението на любимия 

учител, той още веднъж показва, че е достоен човек и надявам се достоен 

продължител на делото на проф. Цветан Бончев, направил много за Факултета 

и Университета, чиито безспорни заслуги за Мьосбауеровата спектроскопия 

докторантът не е пропуснал да подчертае в дисертационния си труд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореказаното с пълно убеждение и удоволствие давам 

положителната си оценка на дисертационния труд и подкрепата си за 

присвояване на  званието „доктор”  на Виктор Благоев Гущеров. 
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