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Мирослав Вергилов Абрашев е роден 1963 г., през 1988 г. 

завършва физика в СУ „Св. Климент Охридски“, специализация 

радиофизика и електроника, през 1993 г. защитава дисертация 

за научната степен „доктор“ на тема „Раманова спектроскопия 

на HxRBa2Cu3O7−y (R = Y, Pr, Gd) и R2BaCuO5 (R = Y, Ho, Gd)„. 
Работил е във Физическия факултет на СУ последователно от 

физик (1993 г.) до доцент (от 2003 г.), зам.-декан (в периода 

2003−2011 г.) и ръководител на катедра ФКМ (от 2011 г.). 

Учебната дейност на М. Абрашев включва лекции, семинари и 

лабораторни упражнения по обща физика, по физика на 

кондензираната материя и по основи на физиката; той има 

осъществени специализации и работни посещения 
(включително стипендия на фондацията Александър фон 

Хумболдт в периода 1996−1997 г.) с обща продължителност 

около 27 месеца в Техническия университет (Берлин), 

Технологическия университет (Гьотеборг, Швеция), 

Хюстънския университет (Тексас, САЩ) и др.; в периода 1991 

−2010 г. е бил ръководител на два и е участвал в пет научни 

проекта, финансирани от фонд „Научни Изследвания“, МОМН.    

 
Дисертацията представя резултатите на М. Абрашев, получени 

в периода 1993 – 2003 г. при изследвания чрез Раманова 

спектроскопия на оксиди с  перовскитоподобна структура. Този 

клас материли включва съединения с разнообразни структурни, 

електрични и магнитни свойства и е обект на мнотобройни 



изследвания, свързани с изясване на физиката на структурните 

фазови преходи от втори род, от типа метал−диелектрик, 

високотемпературната свръпроводимост, магнитните фазови 

преходи, колосалното магнитосъпротивление и др. Изследвани 
са: кристали от типа YBa2Cu3O7−x (Y−123), слоисти купрати, 

материали с изолирани CuO4 структурни единици, манганати и 

рутенати с перовскитоподобна структура, които се явяват 

свръхструктури на идеалния кубичен перовскит и техни твърди 

разтвори. Авторът е синтезирал сам значинелна част от 

изследваните многобройни материали. Той е експерт в областта 

на Рамановата спектроскопия (кандидатската му дисертацията 

използва същия метод и идеи за друг клас материали) и прилага 
някои нетрадиционни методи при интерпретацията на сложни 

по характер спектри с нееднозначно поведение на пиковете в 

различни поляризации и геометрии на разсейване, включително 

пресмятания използващи динамика на решетката.  

Декларираните от автора научни приноси на дисертацията 

отговарят доста точно на нейното съдържание и правилно 

отразяват публикациите на които тя се базира, а представената 

информация и доказателствен материал, както и тълкуването им 
са убедителни и достоверността им не буди съмнение. По-

важните от тези приноси според мен са:   

 получане на нови и обогатяване на съществуващите данни 
за решетъчните трептения и рамановите спектри на 

различни слоисти купрати, 

  установяване на двуфазно поведение в лантаниди с малък 

йонен радиус, което обяснява наличието на 
свръхпроводимост в тях, 

 обяснение чрез модела на молекулния кристал на 

появяването на линии с различна симетрия и еднаква 

честота в рамановите спектри на купрати с изолирани 
CuO4 групи, 

 обяснение на произхода на забраненото раманово 

разсейване в купрати, съдържащи Cu-O вериги, при 
поляризация на падащата и разсеяната светлина, 

успоредна на веригите (разсейване от 3LO фонони                   

и техните комбинации),  

 предлагане на оригинална идея, че най-силните ивици в 
рамановите спектри на лантановите манганати се дължат 

на забранени модове, активирани от некохерентнни Ян-



Телерови дисторсии на MnO6 октаедри, които изчезват за 

температури около прехода метал-изолатор в 

нискотемпературната проводяща фаза на Са-легираните 

манганати, за които са изследвани също ефектите на 
зарядово и орбитално подреждане,  

 решаване на проблема с двойникуването и получаване на 

правилата на отбор за рамановите линии в СаMnO3  въз 

основа на опростено кристалографско описание на 
структурата тип-GdFeO3 чрез въвеждането на 4 основни 

десторсии, което прави възможно проследяването на фини 

изменения в структурата чрез промените в рамановите 

спектри,  

  намиране на корелация между някои параметри на лините 
в рамановите спектри и присъствието или отсъствието на 

далечено магнитно подреждане при ниски температури в 

рутенати.  

 наблюдаване на корелации в най-общия случай на 
произволно легирани манганати между рамановите 

спектрални ивици и частичната еднофононна плътност на 

състоянията с кислородно участие.  

 

Дисертацията е написана на 186 страници, съдържа 99 фигури, 

42 таблици и библиография от 271 литературни източника, 
която обхваща основните и най-важни работи през периода на 

публикационната активност на автора по темата на 

дисертацията (до към 2003 г.). Той несъмнено познава добре  

фактологията и съществуващите към онзи момент резултати и 

творчески ги използва за постигане целите на дисертацията, 

още повече че тя съдържа допълнително и 35-те оригинални 

авторски заглавия на които се основава.  

Дисертацията се състои от: увод (6 стр.), в който е направен 
преглед на причините за интереса към изследвания клас 

материали и са разгледани  особеностите на Рамановата 

спектроскопия като експериментален метод с неговите 

предимства и недостатъци; 1 Глава: (6 стр.), посветена на 

получаването и характеризирането на изследваните материали; 

2 Глава: (27 стр.) разглеждаща типовете кристални структури и 

правила на отбор за Рамановите спектри; 3 Глава: (70 стр.) 
Раманова спектроскопия на медни оксиди; 4 Глава: (52 стр.) 

Раманова спектроскопия на манганови  оксиди; 5 Глава: (8 стр.) 



Раманова спектроскопия на рутениеви оксиди; Заключение и 

научни приноси.  

Дисертационният труд се основава на 33 статии,  публикувани в 

научни списания с импакт фактор, и два доклада на 
конференции  (Intern.Workshop on Anharmonic Properties of High 

Tc Cuprates, Slovenia, 1994 и XIVth Intern. Conf. on Raman 

Spectroscopy, 1998), издадени в пълен текст. Публикациите са 

както следва: 15 във Phys. Rev. B, 7 във Physica C, 2 в 

J.Phys.Chem.Solids, 2 в  J.Phys.:Condens.Matter и по една в: 

Mat.Res.Bull., Proc.Suppl. of Balkan Physics Lett., Solid State 

Commun., J.Mater.Sci.Lett., phys. stat. sol. (b),  J. Raman Spectrosc. 

и Balkan Physics Lett. Всички публикации са с един (3 статии), 
двама (7 статии) или повече съавтори (до осем, средно 4.4 

съавтори), като в 17 от тях М. Абрашев е първи, в 6 – втори и в 

останалите – следващ автор.    Според приложената справка към 

октомври, 2011 г., са забелязани 730 цитирания на трудовете, 

върху които се основава дисертацията  (h-индекс 12). Анализ на 

цитиранията показва, че болшинството от тях са на цикъл 

статии, публикувани най-вече във Phys. Rev. B и касаещи 

модовата идентнфикация и интензитетните съотношения на 
Рамановите и ИЧ-активните оптични фонони в 

перовскитоподобни манганати със смесена валентност и 

различна симетрия и тип безпорядък, и по-специално ролята на 

Ян-Телеровия безпорядък в Раманото разсейване [C 17. 19, 23-

25, 29-31, 33]. Авторският състав на  тези статии, които са 

базови за дисертацията, подреждането на авторите във всяка 

публикация, както и съдържанието и стила на дисертацията ми 
дават основание да твърдя, че участието на М. Абрашев и 

неговият личен принос в написването им е първостепенен, а 

получените резултати и приноси са до голяма степен негово 

лично дело. Личните ми  впечатления за работата му и деловите 

му качества са много добри. Нямам принципни възражения към 

стила, техническото оформление и обема на дисертацията, нито 

към достоверността на изложените в нея резултати и 

напрвените заключения.  
Съгласно казаното, научните  приноси на дисертацията могат 

да се класифицират като обогатяване на съществуващите 

знания, формулиране на нови хипотези и детайлно проучване 

на клас от нови материали с важно научно и потенциално 

практическо значение.  



 

Заключение: Рецензираната дисертация представлява един 

оригинален и стойностен изследователски труд, съдържащ 

както научни, така и потенциални научно-приложни аспекти.  
По качествата си (брой и стойностност на публикациите на 

които се основава и отражението им в научната литература и 

съответните числови показатели) тя отговаря напълно на 

изискванията към този тип трудове и с убеденост препоръчвам  

на Мирослав Вергилов Абрашев да бъде присъдена научната  

степен “доктор на науките”.  
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