
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за академичната длъжност „доцент” по: Професионално направление 4.1. 

Физически науки (Обща физика) обявен в ДВ, бр. 44 от 29.05.2018г. за нуждите на СУ 

“Св. Климент Охридски”. 

 

от доц. д-р Андон Ангелов Рангелов 

Физически факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” 

 

Предоставени материали 

По обявения конкурс документи за участие е подал един кандидат – гл. ас. д-р Христо 

Любомиров Илиев, катедра Обща физика, Физически Факултет, Софийски Университет 

“Св. Климент Охридски”. 

 

Кандидатът е представил автобиография, диплома за висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър”, диплома за образователна и научна 

степен „доктор”, документ за академична длъжност, удостоверение за трудов стаж, 

медицинско свидетелство удостоверяващо психическо и физическо здраве, свидетелство 

за съдимост удостоверяващо липсата на наказание “лишаване от право да се упражнява 

определена професия или дейност” и копие от обявата в държавен вестник. 

 

Представени са още списък на публикациите за настоящия конкурс, авторска справка за 

приносите на трудовете и справка за независимите цитирания. 

Биографични данни  

Христо Любомиров Илиев е роден на 19.09.1983г. в гр. Враца.  

2006г. успешно завършва  бакалавър по инженерна физика към Физически факултет на 

Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 

2008г. завършва с отличен успех (6.00) магистър по Квантова електроника и Лазерна 

техника към Физически факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 

2012г. защитава дисертация на тема „Диодно напомпвани лазери със синхронизация на 

модовете излъчващи в спектралния диапазон между 1 и 2 μm“.  

От 2014г. до 2015г. е асистент, а от 2015г. до сега е главен асистент в катедра „Обща 

физика“, Физически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. 

 

Педагогическата дейност 

Д-р Илиев води практикум и семинар по „Физика“ за студенти от Биологическия и 

Химическия факултет както и лекции по „Физика“ за специалности Химия и 

Информатика, Химия и Английски.  



Кандидатът е бил консултант на трима успешно защитили докторанти. 

Проектна дейност 

Д-р Илиев е изключително активен в участието си в научни проекти. От авторската 

справка и от системата „Авторите“ се вижда участие в 6 национални проекта (от които на 

един е бил ръководител).  

Публикации по конкурса 

По конкурса д-р Илиев е представил 24 публикации, общо 6 публикации в пълен текст, от 

които 3 публикации в списания с импакт фактор, 1 полезен модел, 17 доклада от 

конференции. Публикациите в импактни списания са както следва: една статия в Optics 

Letters; една статия в Optics Express; една статия в Applied Physics B: Lasers and optics.  

Смятам, че по този критерий кандидата не покрива препоръчителните изисквания за 

доцент към Физически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. 

Въпреки това мисля, че резултати съдържащи се в трудовете на кандидата представляват 

новост и съществен принос в една бързо развиваща се област на генерацията на свръх 

къси лазерни импулси в нелинейната оптика и различни приложения на такъв тип лазерни 

източници (това лесно се вижда от 47 независими цитирания до момента според Web of 

Science). 

Също така смятам, че не покриването на препоръчителните наукометрични показатели 

за заемане на академична длъжност доцент към Физически факултет на Софийски 

Университет “Св. Климент Охридски” донякъде се компенсират от преизпълнението на 

останалите препоръчителни изисквания.  

 

Заключение  

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 “доцент” както и покрива почти всички 

препоръчителни изисквания за заемане на академична длъжност доцент към Физически 

Факултет, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”. Препоръчвам на Уважаемия 

Факултетен съвет на Физически Факултет, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски” да 

избере гл. ас. д-р Христо Любомиров Илиев за академичната длъжност “доцент”.  

 

 

15.10.2018           

София                                  /доц. д-р Андон Рангелов/  


