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4. Научните приноси на дисертациония труд на кандидата виждам в: 
- разработване на полуемпиричен модел за определяне на кристализационната 

изотермата за флуоридни (CaF2-SrF2) кристални системи, което е необходимо за постигане 
на подходящи термични условия за израстване на качествени оптични кристали; 

- израстване на кристали по оригинална методика, разработена от докторанта и 
неговия ръководител, в атмосфера на стабилно поддържано натичане на аргонов газ в 
камерата на израстване, което съществено понижава влиянието на кислород-съдържащи 
замърсители и подобрява чистотата и качеството на израстваните були; 

- получаване на приемливо еднородни кристали – легирани единични и двойни 
метални флуоридни системи, което е само по себе си най-важният резултат на 
дисертационния труд, доказващ успешното внедряване на лигиращите добавки (итрий и 
натрий) в единични CaF2 и смесени Ca1-xSrxF2 флуоридни системи; 

5. До каква степен дисертационния труд и приносите са лично дело на кандидата. 
Научният проблем в дисертацията е формулиран от ръководителя на докторанта, а 
решаването на проблема без съмнение е дело на докторанта, под ръководство на неговия 
научен ръководител. Аналитичните изследвания в работата са извършени от други лица – 
специалисти в съответния метод (в работата не са посочени техните имена). 
Интерпретацията на получените аналитични данни обаче е извършена от докторанта. 

6. Преценка на публикации. Авторът прилага списък с 6 публикации: 1 статия в 
списание с импакт-фактор (“Bulgarian Chemical Communications”), 2 статии в „open access“ 
международни списания без импакт-фактор (“Journal of Crystallization Process and 
Technology” и „Materials, Methods & Technologies“), 1 доклад на международна 
конференция  („International Conference on Transparent Optical Networks“ - ICTON, 2015), 2 
научни съобщения „short communications“ от Национални конференции с международно 
участие (“Geosciences”, 2013, 2015). В 4 публикации кандидатът е водещ автор. Всички 
публикации са по темата на дисертацията и отговарят на съществуващите в ИМК-БАН 
правила за получаване на образователната и научна степен „доктор“. 

7. Критични бележки.  
- По мнение на автора на становището, структурата на дисертационния труд следва 

добра логична схема, но е излишно фрагментирана в 10 глави. 
- Дисертационният труд ясно се разделя на две части, отговарящи на 2 поставени 

цели, - (1) „израстване на кристали“ и (2) „тяхното характеризиране с физични методи“. По 
мнение на автора на становището, първата част е по-добре развита и обоснована и там са 
най-важните приноси на докторанта. Проведените ТЕМ изследвания де факто нищо не 
показват, освен, че получените материали са кристални. В представения вид ТЕМ данните 
са излишни. 

- Изводът на кандидата, че получените були са хомогенни в структурно, химично и 
спектроскопско отношение не се съгласува с данните от IR изследвания (Фиг. 9-1). 

- В работата се говори за изследване с физични методи на 
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 кристални системи. В 
действителност, посочените формули отговарят на състави на първоначалните шихти, а 
получените кристали имат друг състав. Например, за първата система, кандидатът дава 
следния състав (стр. 134): (Yb0.007Na0.05)Ca0.72Sr0.223F2, със значително по-ниско съдържание 
на Sr. Последната формула показва добра стехиометрия – съотношението катион/анион е 
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½. В действителност, представената формула не може да бъде правилна, тъй като не 
балансира зарядите на катионите и аниона. 

- В работата не е посочено, къде (институция) и от кой са направени аналитичните 
изследвания на кристалите, кой е извършвал разрязването и оптичното полиране на 
оптичните прозорци. 

8. Авторефератът и резюмето на английски правилно отразяват основните 
положения и научните приноси на дисертационния труд. Има разминаване в броя и вида 
на публикации по темата на дисертацията в автореферата и дисертационния труд. 

9. Заключение. Предложеният дисертационен труд на СВИЛЕН МИРОСЛАВОВ 
ГЕЧЕВ, независимо от посочените в него недостатъци, приложените документи по 
процедурата, включително и публикациите на кандидата, напълно отговарят на 
изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 
формулирани в „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „Акад. 
Иван Костов“ – БАН“. 

Този факт, както и цялостното ми позитивно мнение за работата на докторанта, ми 
дават основание да изразя положително становище относно дисертационния му труд и да 
предложа на уважаемото жури да присъди на СВИЛЕН МИРОСЛАВОВ ГЕЧЕВ 
образователната и научна степен „доктор“. 

 
 
 
 
28.08.2016 г.       Доц. д-р Михаил Тарасов 
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