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1. Кра-:-юi биографичин .:..�аr-шн за n:a.I.J:цaтil 

Доцент .:1-р Драго:шrр \1;щJенов Тачев е ро.:tен 1ш 08.Ui .197� г. Завършва висшето си 

обра-зование в СУ .. Св. К.1. Охри.:tскп ... Ф1вически факу:г�·ет. арез 1995 r .. основни пре.:tмети 

.. Инженерна физика .
. 

и ... Чикрос.lекгро.nнка··. В ИФХ постъпва .!рез 1996 г. като �tаrистьр

физик и се �ани:-.rава и .:10 .\10\tс:нта с IШ)Чlю-изс.те.:юватс.Iскu ;Lейност - фунда:--tента.ани и 

при.1ожюr научни изс.lс.:tвюшя. През 2U05 r. приl.lобива образовате.1ната и научна степен 

.. доктор·· по Физикохюшя. а от 2009 J". е .Jоuент кыr ИФХ-БАН. Би:1 е на две пост

докторантски специа.1изации в Г ерчан!lя. J. шевно. ;�у\tбо:пов университет в Бер:нш. 

Хи:\шчески факу.1Тет (200о-2007 r.1. както и в Хе:шхо.1ц Цевтър за :vrатериа:ш и енергия. 

Бер.1ин l2007-2009 r.). Доцент Тачев попзва в своята .:rейност анг:шйски и руски ез:ини на 

отлиqно ниво. а също така и не\Iски език на основно ниво 

2. Описание и оценка на пре.Jставените материа.1п 

В конкурса в който участва г-н Тачев е представ11.1 .J.Оказате:rства за с:rе.Jната научна 

продукuия: из:�ез:Iи от печат lПредюшо в ПО.Jходящи спеuиа.1изирани чуждестранни 

списания) общо 49 статии с различен брой съавтори. като кандидатът е първи автор в 14 от 

тях- съответно по.:r \!о. 2. -J.. 5. �. 9. ll. 13. 14. 16. 19. 20. 25". 26. 29 от при.1ожения списък на 

пуб.1икации. В 9 статии (N о. 6. 17. 22. 24. 32. 3 7. 40. 41. 45) .:rоuент Тачев е втори автор. а в 

други 9 (:\!о. 1. 7. 15. 31. 3-J.. 38. 42. -J.6. 49J- трети . В .Jве от ш:Jез.1ите от печат публикации 

(:\о. 19 и 25) той е �..1инствен автор. Не1·овият 11-ин.Jекr.. 1без са:-.юuитиране) е 13. т.е. 

опре.:1е.1ено в зоната на т.н ... професорски h-индекс··. 

От подадената инфор:-.шuия е очеви.:rно. че каrдидатът I[\Ia научни контакти с широк 

ко.1ектив от бъ.1гарски и чу:,rСJ,.\.:l·ранни съавтори предsи.:r ..:.1ожността на изс.1е.:шаните от 

него систе�ш и изпо.1звшr1.ТL' "'�тоди . От -.rястото :-.r: в авторските ко.1ективи обаче може да 

се направи изво.:rа. че д,щею 1 зчев ю1а опре..1е.1ен значите.1ен прИt-юс при провеждането на 

скспери:Уtентитс. а съшо Tcl!�u 11 ,rри написванс::·!l' .ш из.1ез.1атс ul печат статии. 



От списъка с пуб.1икацците се виж.Jд. qe 23 броя ('\;u. 1-З. 5. 6. �-IU. 12. 13. 18. 19.22-

24.26-29. 32. 33. 39. 4.5; са из.leЗ.lii в списания от група Q J . 9 броя (:'\о. 4. 25. 30. 34. 35. 37, 

43. 47. -1-8) са в група Q2. 4 броя t�o. 11. 38.-1-2. -1-4) - n Г;J)ШI. QЗ 3 броя (No. 31. 40. -1-6) -в 

гp:rra Q4. Освен това ..:юаент Тачев у :шива като съавтор ь �.Jна г.шва от книга (No. 49) и в 

още 9 броя статии (\о. 7. 14-17. 20. 21. 36. -1-1). които са публикувани в пъ.1ен текст в 

сборниuи с .::юк:ш;rи на научни фору�и (сюшозиу:-.ш. конференции. конгреси и други с 

\!еЖ.1унарО.1НО и. и:ш б Ь.1ГарС1(0 учаСТ!!с) И.1И в СПИС:.ll!ИЯ s�з и:-.шакт-фактор ш и:rи SJR. 

Кан.Jидатът с при.1ожи.1 и списък с пуб.1икаuии. които n.e повтарят представените за 

при.Jобиване на ОНС .. .Jоктор 
.

. п за зае\rане на ака..:rе:-.шчната д.1ъжност .. .Jоuент". Сред 

списанията се откроява г ro:IЯ:V! брой престижни И>.Jания в vб:шстта на е.1ектрохюшята и 

физикохюшята като Наt1ри:-..1ер: Elcctгochemical and Solid-State Leпers. Journal of \!on

CгystaiJine Solids. Jошпа! ot' Tl1e E1ectrocl1emical Society. Electrocl1imica Acta. Jourпal of 

Applied Crystal!ograph). Sшf'ace and Coatiпgs Tecnпolog: (всички от група Ql) и .Jруги. 

Сноре.J :'vleн rук � необхо.Jи::vю още .Ja се припо\ши. че преди участието си в настоящия 

конкурс доцент Тачев ю1а зашитена .Jисертация за ОНС .. .Jоктор 
.. 

(2005 г.) и съшо така се е 

хаби.1итира.1 през 2009 г .. Като се И\Iа пре.JВИJ: горното е .1огично да сс npиe:vte към списъка 

на пу6.1икаuиите на .Jоцент Тачев .Ja бь.Jдт .JОбавени неговата Дисертация и Автореферат. 

тъй като на практика те също са научни трудове. които са би.J:и обект на рецензия от 

висококва.1ифиuирани признати спениа.1исти по тази те\штика. Въз основа на тази обобщена 

инфор:-.tация се виж.Jа ясно_ че професиона.1ната ква.1ификация и високата научна еру.Jиuия 

на канди.:rата не подлежат на никакво съмнение. 

От списъка с участия на научни фору:-.ш се BИi!Clr:l. че г-н Тачев е участва..1 като 

съавтор и самостояте.1но с общо J 8 .::r.oк.1a.:ta и презентации на 13 бъ.1rарски и \1еждународни 

научни събития. От тях 4 са проведени у нас_ а 9 - в чужбина. Освен това той е ч.1ен на 

ко,1ективите на общо J 2 :-.tеждународни проекта. От тях ! 1 са по .1иния на :-.reж.JyнapoдiiOTO 

сътру.Jничество в ра .... жите на 11·1еж;хуакаде\Iични .1оrовори и споразу:v1ения - ЕБР - и 1 е 110 е 

свързан с те\llатика. пред:rожена от НАТО- .. Наука за :-.шр··. Доцент Тачев е участник и в 9 

напнонюни проекта. От тях 2 проекта са по проrра\ш с \шнистерства и други ве.Jо:-.1ства. 2 са 

по Оперативни програ\1И. а 5 проекта са финансирани от Фонда за Научни пзс.1е.1вания. 

Всички представени \Штериа.1и съответстват на те\штиката на конкурса_ като 

науко\1етричните показате.1и изuя:ю отговарят и дори надхвър.1ят (в някои с.1учаи на.J 8 

пъти) \11ини\11а.lнитс изисквания на ИФХ-БАН къ::-.1 научната дейност на кан.Jидатите за 

придобиване на научна степен и 3а зае'\rане на акаде:-.шqни хrъжности (Таб.1иuи 1 и 2 от 

При.1ожение 1 от Прави.1ника за ус.1овията и реда за придобиване на научни степени и за 

зас\шнс на ака.Jе.чични .1.1ъжности в ИФХ-БАН) както с.1едва. 



За . .Професор··: ГрупаА-50 точки (при изисквани 50 т.) и J.Оrrъ:шите.:шо са дадени 45 точки 

за 2 публикаиии в списания от групите съответно Q 1 и Q2 (установени в НАЦИД); Група В-

182 точки (при изисквани !ОО т.): !'рупа Г- 270 точки (При изисквани 220 т.): Група Д - 976 

точки (при изисквани 120 т.); Група Е- 360 точки (при изисквани 150 т.). 

3. Обща характеристика на научно-изс.lе,:ювате.lсrеата п иаучно-при.1ожната 

з.ейност на кан;ныата 

В з.осегашната си J.ейносr канди..:rатът е осъществява.а своите научни и научно

приложни изс.1е.1вания предюшо в :IВе основни об.1асти: 

- Об.1аст 1 - Из..1е.:rване на образуването на нано:-.tетрична фаза и..1и охарактеризиране 

на наНО).-1етрична фаза в раз:тчини сре.:rи и :-1атериюи: 

- Об.1аст 2- Теория на \1а..1коъr.1ово рентгеново разсейване в лrногофазни системи. 

Освен това .:rоuент iачев и�1а и изс.1е.:rвания в об.1астта на рентгеновата ко:.шютърна 

то:-.юграфия. свързани с охарактерiвирането на .1азерно третирани и други :.1атериали. Тези 

негови изс.1едвания са к.1асирани в О6.1аст 3 - Други етагни - от Авторската справка. 

Прове.1ените изс.1е.::шания се от.1ичават със систе:-.rатичност. пос.:1едовате.1ност и преuизност. 

като е при.1ожен ко:.ш:-�ексен ПО.1ХО.1. с ог.1е.1 работите .1а представляват интерес както за 

тесните спеuиа.1исти. така и за интер.Jисuип.1инарните учени . Изпо.1званата от :-.1ен по

нататък но\'!ерания на пуб.1икаuиите е съr.1асно списъка на всички научни трудове �о 

:-1омента. като работите с.1ед No. 24 са пуб:1Икувани c;ye,:r хаби:титирането на кандидата. 

Основната част от пуб.1икаuиите на доuент Тачев в Об:таст 1 са свързани с изпо.1зване 

на :-.1а.1коъг:тово разсейване на рентгенови .1ъчи и неутрони. като изс.1едванията са правени на 

наличните апаратури в страни от ЕС като Гер:\.tания и Франuия. Теrvrатично те могат ;:щ бъдат 

групирани в 5 основни по.:rгрупи: (1) Първична криста.1изаuия на Ni в подевтектична 

аморфна никел-фосфорна <.:плав: (2) Мета.1ни наночастици в натриево-калииево стък.1о: (3) 

Криста..1изаuия на Mn,Fe1·\Fe204 частиuи в окси.1но стъюо: (4) Наночастици в затворени 

пространства; (5) Ката.1изатори на основата на п.1атина. 

Работите от подгрупа (1) са те!vtатично хомогенни и се отнасят .10 традиционна за 

ИФХ тематика относно зародишаобразуването и растежа. Повечето статии [No. 2. 4-6. 11. 13. 

14. 16. 17. 26] са върху \IO.Je;rнa систе:-.rа на подевтектична никел-фосфорна сп.1ав. 

Изпо.1звани са :\.fето�ите на \1а.1коъг.1овото разсейване на рентгенови пъчи (SAXS - Small

angle X-ray Scanering) и на неутрони (SANS). Те дават статистически достоверно разпре.1е

.1енията на отде.1ните ко:-1поненти по раз:-.1ер в оббrа на твърди и оптично непрозрачни сре.:rи. 

Методите са .:rопъ.1нени с TEYI" за установяване най-по.:Iхо.:rящата за описание фор:-.rа на 

частиuите. като е разработен тер:vю:.шгнитен \rетод за :-..rагнитен фазов ана.1из. Данните са 



сравнявани с :шнни от диференциа.1ш1 сканираша кюорюtетрия и ди.1ато\1етрия [No. 2. 4. 6]. 

Изс.1еrванията на прецилитацията на �i в !\i-P сл.1ав са лроведени с ано�а.1но \1а..1коъг;Jово 

разсейва11с tASAXS) [:\о. 5. 8. 9. 11. J 3J. Опрс:де:rен с: (:рс:дния състав на частиците. вк.1. 

заниси:vюстта на състава и:v1 като функция на раз:v1ера с:.:шовременно с разпре-J.елението по 

раз:\! ер и състава на съ.:rържашата ги \!атрица. У становено е. че най-\Iа..1ките отде.1ящи се 

частини не са чист :\i. но съдържат шачите.1но ко.1ичество от него. По.1учените .:rанни са 

сравнени с DSC [l\io. 26]. като е показано. че кинетиката на отде.1яне на )Jj в \lатрицата се 

съпасува с теорията на Ко.1:vюгоров-Аврюш за всеобша криста.гrизация. 

Изс.1едванията по по.Jгрупа (2) вк.'1ючват ex-sitll и in-situ ASAXS и SAXS ИЗ\1ервания 

на .1еrирано със з:rато !iатриево-ка:щиево стък.·ю С\ о. 18. 20, 29]. У становено е. че ня:-.ш 

нз:-.1енение на състава с раз.\1ера на частиците. а при при отгряване в присъствие на рентге

нови .1ъчи .1ипсва т.н ... Осва.тцово зреене". т.е. лроцее при който �rа.-тките частици се разт

варят и по.:rпо.\шгат нарастването на го.1е:-.ште [1\о. 29]. Гiо.:rобни изс.1едвания са лроведени за 

систе\tа на з.1атно-сребърни сллавни и.1и би:vtета.-тни частици от тила .. я.:хро-обвивка'· [No. 

23]. Те ю.шт сферична форма; по-го.1е:-.1ите са от типа .. я.Jро-обвивка". като ядрото е с по

ниска п:rътност. 

Статиите от ло.:rгрупа (3) лре.:rставят .:rанни за процеса на кристализация на шпинеJiни 

наночастици в окси.:rно стьк.1о от систе\tата Si02.1Na::-OtFe::-0·)!'v1nO [No. 30. 31. 32. 33. 34]. 

Основната задача е определянето на средния раз�ер. разпределението по раз�ер и средния 

състав на наночастици в тер:vшчно третирани образци. което е изпъJiнено. 

Подгрупа ( 4) .1ава инфор,шция за юс,1е.1ванията 110 nо.1учаването в затворена куха сфера 

(\1акрО\Ю.lеку:Iа апоферитин) на LJаспщи от Fe,o�-yFe"O' (.\rагнетит/'\1аrхе\JИТ) [No. 21. 24]. сребро 

[No. 281 и някои оксиди с оr.1ед изс.1едване на :vrагнитните в·3аю.юдействия между наночастици със 

си.1ни 'vfаrнитни свойства, каквито са напрюtер же.1езно-оксидните. Изпо.1звани са .:rва тила 

алеферитин и с установено. че раз.1иката в разстоянието \-tежду бе:rтъчните мо.1еку:rи (т.е. 

\1ежду .\tаrнитните криста.1и в тях) в криста.1ния и в а;vюрфния образец оказва съшествено 

в.1ияние върх: :-..tагнитните свойства на образците. Изс;rедвано е и в:rиянието на .'v!ед върху 

си.1икоа.1у:\1ИНОфосфат [�о. 47] с оr.1ед юпо.1зване в практиката. 

Работите от по.:rгрупа (5) са те\1ап1сшо свързани с охарактеризиране на свойствата на 

ло.:rбрани ката.-тизатори на основата на п,1атина нанесени върху прахов носите.1 (най-често на 

въг.1сро.:ша основа) [�о. 35J. 

Изс:rедванията на .:rоцент Тачев в Об,1аст 2 вк:1ючват при,lожението на �етода SAXS 

ло отношение на :vшогофазни :vшогоко\шонентни системи - напри:v1ер сп,1ав Al89Ni6La5 �о. 

22.1 като се въвеж.1ат т.н. функции на разсейване на е.:rинична фаза в ус.1овията на вакуу:-.1 и.1и 

на самостояте:1но съществуване. 



Пуб.1икаuиите от Об.1асr 3 се отнасят .:ro приj1ожението на рентгеновата колшютърна 

то!vfография [No. 37, 40. 41. 43. -t5. 48. 49] спря:-.ю обработван с "1азер биосъю1естюr по.1И!\1ер. 

впос.1едствие покриван с хюшчно от:южен нике.1 и:ш п.1атнна [No. 37. 43] и за а..lу:vшниево

йонна батерия [1\о. 45]. Тук са вк.1ючени и някои . .по-екзотични'· изс.1едвания - ска..1и от 

Антарктида [No. 36] . .\I.1ечни зъби [No. 41 ] . .\Iеханични напрежения в .чета..тшо стък.1о [No. 7]. 

4. Основни научни и научно-при.1ожни приноси 

Основните приноси на кан.Jи.:шта в отде.1ните научни об.:-rасти на интереси .\югат .Ja се 

свеJ.ат .10 с:rе;:rнотот: 

- Показано е. че \Iетодът на .\ШКСЮ1а..1на ентропия е .::юстатъчен за опреде.1яне на 

разпреде.1ението на сферични частици по рю�ер чрез .\1а..1коъглово разсейване. Разработен е 

:vreтo.:r за е.:rновре.\>rенно опре.:rе.1яне на разпреде:rението на частиuите по paз:vrep и по състав 

при преципитаuията на никел в нике.1-фосфорна сп.1ав. като е \Юдифициран r..-reтo.:ra на 

!v!акси�а..1ната ентропия с възлюжност за е.1новременен анализ на няко.1ко криви на 

разсейване чрез няко.1ко разпреде.1ения по раз\-1ер. Посочен е начина за опреде.1яне на 

средния състав на частиците и/и:ти зависимостта на състава И\1 като функция на техния 

paз!vtep едновре�енно с разпределението по paз:vrep и състава на съдържашата ги .\.tатриuа. 

По.1учените експериментални данни потвърж.:rават нек.1асическата теорията на Шме:шер за 

заро.:rишообразуването. Освен това е установено. че кинетиката на отделяне на нике.:ш в 

ачорфната \1атрица се съг.1асува с теорията на Ко.1.\югоров-Авра!'.1И. 

- ОсъUlествено е пълно количествено охарактеризиране на процеса на отделяне на 

з:rатни частици в натриево-ка..1циевото стъкло. т.е. в зависимост от времето на отгрев са 

опре.1е.1ени изменението на броя частици. сре.:rният раз:,лер и обемната им част. За пръв път 

се наб.lю.J:ава наб.1юдава забавено и.1и отj1ожено Осва..1;::юво зреене в една и съща систе.\.rа при 

практически еднакви уоовия. като са обяснени причините за това явjrrение. Посj1едното може 

J.a бъде използвано в при.1ожен аспект в оптое.1ектрониката - с премерени дози .1ъчение да 

бъде !'11анипуj1иран броя и раз:-.1ера на з:rатните частици. При изс.1едването на би.'V!ета..�ши 

з.1атно-сребърни частиии е създаден нов двуста.Jиен :-·1етод за ана..1из на данни. позволяващ 

изчисляване на състава на ядрото и обвивката, на броя на частиците. а също така и някои 

особености при оформянето на ядрото. 

- При изс.:1едване на криста.1изацията на шпине.1ни частици в океидно стък.1о са 

опредеj1ени размера на частиците и нарастването им по вpe:vre на нагряване. както и някои 

особености на състава на ядрото при неговото фор:-.шране. По.1учените данни са основна 

част от дисертацията на .J-p Викра:-1 Рагунванши. чиято защита в значите.1на степен е 

ПО.1ПО\югната от съветите и насоките. по.1учени от .:rоuент Тачев. 



- Охарактеризирано е по.1учаването на наночастиии от Fe304-yFe203 (магнетит/ 

�tаrхемит). някои окси.:tи и сребро в кухината на ыо:1еку.1ата на апоферитин. като �tетодът 

може .:ta се изпо.1зва за контро.1 на раз�1ера на частииата. Изпо.1звана е раз.1иката в 

.JИСПерСНОСТТа на апоферИТИНа (�10НО.:!ИСПерсна МО.1еку.1а) И ЧаСТИUИТе В К)'ХИНаТа МУ (КОИТО 

не са �юноJ.исперсни ). При изс.1е21ване на си:rикоа.lу\rинофосфат (ката.1изатор) е установено, 

че добавената КЪ\1 него \·Iед се натр) пва в опреде.1ени \1�ста (на повърхността. в решетката 

и.1и в кана.1ите ). което позво.1ява вариране на характеристиките чрез мето;:щ на по.1учаване. 

- У становени са състава и разл1ера на прахови частиuи от въг.1ерод. изпо.1звани като 

носите.:1 за ката.1изатори. Тези частиии И\1ат спеиифична крива на разсейване при \1а.1ки 

ъг.1и. Основен про6.1С\t е от21е.1янето на кривата на носите.1я от тази на ката.1изатора. 

У становено е. че съставът на никс.1ови частиuи. нанеL:енп върху прах о в въг.:-�ероден носите:т. 

е по-б.1изо до този на NiO. i'ii(OH)2 и '\'iOOH. отко.1кото на чист нике.1. :vlетодът на 

опре.:tе.1яне на състава е усъвършенствана версия на този при сребърно-з.1атните частиии в 

Г�о. 23]. като се изпо.:1зват отношенията на контрастите на разсейване. но не кы1 контраста 

при е..:ша избрана енергия. а КЪ\1 тяхната средна стойност. 

Кандидатът И\Ш .Jве салюстояте.1ни статии. в които пре.::�:ставя свое допъ.rшение към 

теорията на :-.1а.1коъr.1ово рентгеново разсейване. отнесено за :олногофазни \шогоко\шонентни 

систелш. Принос е въвеждане на функиии на разсейване на с:�,инична фаза, представ.1яващи 

нейното разсейване във вакуу�t и.1и са�юстояте.:1но. като е изведен обобщен израз за 

инварианта на разсейванс на :-.tногоко:-.шонентен :-..IНогофазов образеи. Теорията позво.1ява 

опреде.1яне на ви.:rове схе\Ш на изчерване. на техния брой и н а  :-.шни\1а.1ния брой енергии. 

при които с.1едва да се извършат измерванията. като не се ограничава единствено до ASAXS. 

Този подхо.J: би могъл .:ra се при.1ожи и в случаите на разсейване на неутрони. 

При изс1сдване на а.:1у:-tинисво-йонна батсрия е установено. че с.1ед разреждането и 

катодът не се връша в нача.1ното си състояние поради нехо�югенно разширяване. наличие на 

:-.1еханични напрежения и структурни из�1енения. 

В 1ак.1ючение. въз основа на под.а.Jените �tатериа.ти слrята:-..1. че е извършена коректна. 

преuизна и на съвре:-.1енно \1етодо.1огично ниво експерим:ента.1на дейност, при ясно очертана 

и актуа.1на те:-.штика. чиято по:тза и значи\юст за науката и практиката не будят съмнение. 

5. Отражение на научните п�·б.1:ю�ации на h:андидата в бъ.ларската и 

чуж.:1.естранна .1:итература 

Лоuент Тачев е подал инфор\tаиия за установени общо -I-88 иитата върх) 33 от 

из.1ез.1ите .JO М:О\1ента негови статии, по-rо:Iя:-.·rата част от които l4 72 броя) са взети от 

систе\1ата Scopus. а за една от пуб.1икаииите �о. 23] на.1ичните .:rанни са от систем:ата Web 



of'Science (16 броя). С най-:много цитати се от.1ичава статия :\о. 18 (78 броя), с.1едвана от No. 

28 (66 броя) и No. 1 (45 броя). т.е. тези три работи са цитирани общо 189 пъти. Необходимо е 

също така .1а се по.1чертае. че в го.1юш част от питатите е на.1ичен и ко�1ентар. което е 

очевидно доказате:1ство ·за безспорния интерес към са:мите статии и за актуа.1ността на 

изс.1едваната те:v�атика. 

6. Критични бе.1ежки и препоры..:и 

Няма.\1 критич:ни забележки. C:vtятar-.·I обач:е за поJходящо да се по�шс,1и върху 

вьз.vюжността някои от попучените експеримента:rни ..:rанни .1а бъдат по.Jадени като заявки за 

патент и.1и полезен !\Юде.1. 

7. Лични вnечат.1ения за кандидата 

Познава.ч доцент Тачев от вре:-.tето на неговото постъпване в ИФХ. Според �tен той е 

при�ер -за един коректен и с чувство за отговорност ко.1ега. който винаги е готов .1а по�1ага 

при необхо.JИ\ЮСТ. И;..шч от.1ични впечат.1ения и от научната \·!У дейност - изс.:тедванията :му 

са прове::1ени компетентно и на високо професиона.1но ниво. като .JO го:1я�1а степен са .1ично 

.]е.:rю предви.J \tястото :-.ty в авторските ко:1ективи на пуб:1икаuиите и .JOK.1a.J:ИTe на научните 

фору:ми. Направеният ана.1из и тъ.1куването на експери�1ентюните данни, както и изводите и 

приносите са .тогични и добре обосновани. Броят на установените цитати по пуб.1икаuиите 

категорично потвърж.1ава важността и актуа:шостта на настоящата тематика на кандидата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От представените от .JОuент Тачев \1атериа.1и :-..юга да направя -зак.1ючението. че като 

ко:�ичество и качество научната \1)' про.Jукuия е напъ.1но .JОстатъчна, отговаря и дори в 

някои с.1учаи значително надхвърсlЯ Уfиню1а.1ните изисквания от препоръчите.1ните 

критерии за ·забшне на академичната д.1ъжност ,.Професор·· в ИФХ-БАН (Таб.1ици 1 и 2 от 

При!1ожение 1 от Прави.1ника 3а ус.1овията и реда за придобиване на научни степени и за 

зае:мане на акаде\tични длъжности в ИФХ-БАН). Кандидатът е напълно изграден учен, чиято 

висока научна ква.1ификаuия е безспорна. Въз основа на всичко това!\'� еден о пред.шгаы на 

Уважаемото Научно жури .Ja избере .Jоuент .J-p Драго.\шр М.1юен�в Т ев за i·Професор·· по 

Професиона.1но направление -+.2. Хюrически науки. научна специ�нос Фи� тrAvт.nm ... 
'' 

По.:rпис: .. 

София, 18.09.2020 
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