
СТАНОВИЩЕ 

относно дисертационния труд на Васил Михайлов Милков 

на тема: "Газови пропорционални детектори за спектрометрия на неутрони" 

 

за придобиване на образователната и научна степен "доктор" 

по професионално направление 4.1. Физически науки, специалност Ядрена физика 

 

от доц.д-р Людмил Цанков, Физически факултет, Софийски Университет "Свети 

Климент Охридски" - научен ръководител на докторанта 

 

Г-н Васил Милков придобива бакалавърска степен по Ядрена техника и ядрена 

енергетика във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски" през 2005г. и магистърска степен по Ядрена енергетика и технологии - през 

2007г. също във ФзФ на СУ. След успешно издържан конкурс той е зачислен от месец 

февруари 2008г. като редовен докторант към катедра Ядрена техника и ядрена 

енергетика под мое ръководство. Той положи в срок предвидените в учебния план 

изпити.  

 Темата на дисертационния труд на г-н Милков е в областта на разработването и 

изследването на характеристиките на пропорционални газови детектори на неутрони. 

Тези изследвания са извършени в Лабораторията по Неутронна физика на Обединения 

институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. В рамките на дисертацията са 

разработени и характеризирани три различни типа детектори: двумерен позиционно-

чувствителен детектор за топлинни неутрони, пръстеновиден секционен детектор за 

топлинни неутрони и спектрометър за бързи неутрони на база протонен телескоп. Във 

всички изследвания приносът на г-н Милков е съществен, а по отношение на протонния 

телескоп той е основен. Това се отнася и за публикуваните работи (4 статии в научни 

списания, един патент за изобретение и 6 доклада на конференции) - в 3 от статиите и в 

5 от докладите г-н Милков е първи автор).  

 Отделно от формалните критерии и според мен с по-голяма значимост от тях е 

обстоятелството, че разработените детектори намират пряко и реално приложение в 

Лабораторията по неутронна физика, както и заявеният интерес към тях от конкретни 

чуждестранни научни колективи. 

Работата, извършена в рамките на дисертационния труд очертава г-н Васил 

Милков като прецизен, систематичен и упорит изследовател, който прилага 



разнообразни експериментални методи и ги допълва с подходящи изчислителни модели. 

Общата част на представената работа е свидетелство за това, че той е навлязъл 

задълбочено във физичните проблеми на газовите детектори. Резултатите, получени в 

рамките на дисертацията доказват научното развитие на докторанта и способността му 

за самостоятелни научни изследвания в областта на експерименталната ядрена физика. 

Смятам, че дисертационният труд и резултатите в него съответстват на 

изискванията както на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

и съответните правилници, така и на академичните традиции във Физическия факултет. 

Поради това препоръчвам на г-н Васил Михайлов Милков да бъде присъдена 

образователната и научна степен "доктор". 

София, 25.05.2012г      Подпис: ....................  

 

 


