
СТАНОВИЩЕ 

по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално 

направление 4.1 Физически науки (физика на елементарните частици)  за 

нуждите на катедра Атомна физика, Физически факултет, СУ обявен в “Държавен 

вестник”, ДВ бр. 100/15.12.2017 г. 

 

кандидат: доц. дфзн Леандър Литов 

член на научното жури: проф. дфзн Георги Райновски, ФзФ, СУ 

 

Доц. дфзн  Литов е завършил Физически факултет през 1980. В периода 1980 – 1990 

работи/специализира в ОИЯИ-Дубна, Русия и ИЯИЯР, БАН, България. От 1986 работи в 

катедра Атомна физика като последователно преминава през всички длъжности от физик 

(1986 г.) до доцент (от 1997 г.). 

 

Към настоящия момент, преподавателската дейност на доц. Литов е свързана с 8 

лекционни курса от общ и специализиращ характер в областта на физика на елементарните 

частици. Програмите на всички тези курсове както и учебните пособия и материали към 

тях (налични на страницата на катедра Атомна физика“)  са разработени от доц. Литов. 

Също така, доц. Литов е участвал в разработката, организацията и ръководството на  

магистърската програма по „Физика на ядрото и елементарните частици“ и  

бакалавърската програма по „Медицинска физика“ в Софийския университет. Доц. Литов 

е бил ръководител на 35 успешно защитени магистърски дипломни работи и на 10 

успешно защитили докторанта.  

 

Научните интереси на доц. Литов са концентрирани в областта на  физика на 

елементарните частици. Темите на дисертациите му за научната и образователна степен 

доктор (присъдена 1990 г. в ОИЯИ-Дубна, Русия и призната от ВАК) и научната степен 

доктор на науките (присъдена 2016 г. в ОИЯИ-Дубна, Русия и призната от СУ Св. Кл. 

Охридски) са по тази научна тематика. Кандидатът е съавтор на 963 публикации, от коойто 

за конкурса е представил 101 публикации свързани с експеримента CMS провеждащ 

изследвания на ускорителя LHC в ЦЕРН. От тях 82 са статии в реномирани научни 

списания с висок импакт фактор (Nature, Scince, Phys,. Rev. D, Phys. Lett. B и др.) и 19 са 

съобщения на колаборацията CMS, материали на конференции и специални издания на 

ЦЕРН. Общият брой цитирания на представените работи надхвърля 15000 и допринася 

значително в пълния h-фактора на кандидата, който е 97. Трябва обаче да се отбележи, че 

представените за конкурса публикации са дело на големи авторски колективи, в някои 

случай над 1000 човека, което прави невъзможно да се оцени личния принос на кандидата. 

От друга страна, представеното писмено мнение от ръководителя на експеримента CMS 

проф. Бътлър (приложено към настоящето становище) ми дава право да приема, че доц. 



Литов има съществен принос във решаването на научните проблеми, довели до 

резултатите представени в публикациите, с които участва в настоящия конкурс.  

 

Доц. Литов е бил ръководител на голям брой университетски, национални и 

международни проекти за научни изследвания. Трябва да се отбележи и значителната му 

научно-популяризаторска и административна дейност. Той е дългогодишен ръководител 

на екипа на СУ Св. Кл. Охридски в експеримента CMS, а от 2011 г. e представител на 

България в съвета на ЦЕРН. 

 

Кандидатът отговаря на всички изисквания на Закона за развитието на академичния състав 

в Република България, Правилника към него и Правилника на СУ за прилагане на този 

закон за заемане на академичната длъжност “професор“. Също така кандидатът без 

съмнение изпълнява препоръчителните изисквания към кандидатите за заемане на 

академичните длъжност „професор“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Затова препоръчвам на Уважаемия Факултетен съвет на Физически 

факултет да избере доц. дфзн Леандър Литов на академичната длъжност “професор”. 

 

 

 

04.04.2018 

София       /проф. дфзн Георги Райновски/ 
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