
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от 
доц. д-р Борис Любомиров Шивачев 

Институт по Минералогия и Кристалография “акад. Иван Костов” 

 
за 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор” 

(по структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) 

за нуждите на секция „Структурна кристалография“ в ИМК-БАН 

обявен в ДВ бр. 27/01.04.2011 г. 
  

  
  

Единственият кандидат, подал документи за обявения конкурс е доц. д-р Людмил Любомиров 

Константинов. За участие в конкурса д-р Константинов е представил 85 научни публикации. От 

тях 53 са в международни списания с импакт фактор, 4 в Доклади на БАН, 14 в глави от книги 

или сборници от международни конференции, 9 от сборници на конференции и симпозиуми 

проведени в България, и 5 публикации са представени в „Open Access“ списания, набиращи все 

по-голяма популярност през последните години. Открити са над 400 цитата на представените 

работи (до работа No71) с негово участие, към датата на подаване на документите – 20.05.2011 

г.  

 

Доц. д-р Людмил Константинов има много-разнообразни научни и приложни приноси в 

няколко изследователски области включващи изследване структурата и някои физични 

свойства и взаимодействия в природни и синтетични кристали, неподредени и  дефектни 

материали, стъкла, микро-порести материали, нано-размерни структури и т.н., както и при 

развитието и разработката на специфични структурни, оптични, спектроскопски и 

математически теоретични модели и методи, приложими за тези цели. Ръководи и участва в 

общо 10 български и международни научни проекти и договори . 

Въпреки че материалите, които кандидатът е представил за участие в конкурса не го отразяват 

напълно, доц. д-р Людмил Константинов е допринесъл много за израстването на няколко 

поколения млади учени и специалисти в ИМК-БАН (ЦЛМК-БАН).  

 

Имайки предвид широката, дългогодишна и многостранна дейност, както и всички представени 

документи, считам че доц. д-р Людмил Константинов отговаря на изискванията на чл. 29 от 

ЗРАСРБ и в заключение давам своето положително становище, доц. д-р Людмил Любомиров 

Константинов да заеме академичната длъжност „професор” в ИМК-БАН.  

  

  
София  

27.06.2011       /Борис Шивачев/  

http://www.clmc.bas.bg/About/about_BG.htm

