
СПРАВКА 
за подготвените докторанти и дипломанти 

от ст. н. с. I ст. дфн Чавдар Пенев Стоянов 

 
 
 

I. Докторанти 

1. Юсуф Си Саване – аспирант от Гвинея, защитил 

дисертация за получаване на научната степен “ кандидат на 

науките “ през м. декември 1988 г. пред Специализирания 

научен съвет на ВАК по “Ядрена физика, ядрена енергетика 

и астрономия”. Научен ръководител на дисертацията е ст. 

н. с. I ст. дфн Чавдар Пенев Стоянов, рецензенти чл. кор. В. 

Андрейчев и ст н. с. II ст д-р Г. Кърчев. Тема на 

дисертацията: “Описание на електромагнитните свойства 

на нисколежащите състояния в изотопите на калая в 

рамките на квазичастично-фонония модел на атомното 

ядро”. 

2. Румяна Маринова Николаева, защитила дисертация за 
получаване на научната степен “кандидат на физико-

математическите науки” през м. юли 1989 г. пред Научния 

съвет на Лабораторията по теоретична физика в ОИЯИ-

Дубна. Научен ръководител на дисертацията е ст. н. с. I ст. 

дфн Чавдар Пенев Стоянов, рецензенти проф. Е. Наджаков 

и доц. С. Иванова.  Тема на дисертацията: “Изоспинова 

структура низколежащих состояний сферических ядер” 

3. Тхай Хак Дин – аспирант от Виетнам, защитил дисертация 

за получаване на научната степен “ кандидат на науките “ 

през м. декември 1991 г. пред специализирания научен 

съвет на ВАК по “Ядрена физика, ядрена енергетика и 

астрономия”. Научен ръководител на дисертацията е ст. н. 

с. I ст. дфн Чавдар Пенев Стоянов, рецензенти ст н. с. II ст 

д-р Г. Кърчев, ст н. с. II ст дфн П. Райчев. Тема на 

дисертацията: “Изследване структурата на възбудени 

състояния в четно-четните ядра около затворения слой с N= 

82 в рамките на квазичастично-фонония модел на ядрото”. 

4. Морис Аврам Гринберг, защитил дисертация за получаване 

на научната степен “кандидат на науките“ през м. май 1994 

г. пред специализирания научен съвет на ВАК по “Ядрена 

физика и астрономия”. Научен ръководител на 

дисертацията е ст. н. с. I ст. дфн Чавдар Пенев Стоянов, 

рецензенти ст н. с. I ст дфн П. Райчев и доц. Б. Славов. 

Тема на дисертацията: “ Изследване свойствата на четно-



четни сферически ядра в рамките на квазичастично-

фонония модел на ядрото”. 

5. Надежда Цонева Ларионова, защитила дисертация за 
получаване на научнообразователната степен “доктор” през 

м. юни 2000. Научни ръководители на дисертацията са ст. 

н. с. I ст. дфн Чавдар Пенев Стоянов и проф. дфн Н. 

Балабанов. Тема на дисертацията: “Изследване на 

взаимодействието между колективните и неколективни 

възбуждания в атомните ядра, наблюдавани в процеси на 

нееластично разсейване и фотоядрени реакции”. 

 

II. Дипломанти 

1. Морис Аврам Гринберг, защитил дипломна работа в СУ 

“Св. Кл. Охридски” през 1987 г.. Тема на дипломната 

работа: “Изследване на ролята на принципа на Паули в 

сферичните ядра в рамките на квазичастично-фонония 

модел”. 

2. Николай Минков Петров, защитил дипломна работа в СУ 

“Св. Кл. Охридски” през 1990 г. Тема на дипломната 

работа: “Приносът на принципа на Паули за четно-четните 

сферически ядра в квазичастично-фонония модел”. 

3. Надежда Цонева Цонева, защитила дипломна работа в ПУ 

“Паисий Хилендарски” през 1995 г. Тема на дипломната 

работа “Оценка на сеченията на фотовъзбуждане в някои 

изотопи на оловото в рамките на квазичастично-фонония 

модел на ядрото”. 

4. Илиян Тодоров Тодоров, защитил дипломна работа  в СУ 

“Св. Кл. Охридски” през 1996 г. Тема на дипломната 

работа: “Описание на свойствата на атомните ядра в 

рамките на микроскопичните подходи”. 

5. Златин Радомиров Еников, защитил дипломна работа в СУ 

“Св. Кл. Охридски” през 2000 г. Тема на дипломната 

работа: “Описание на статистическите характеристики на 

високовъзбудени състояния в тежки ядра”. 

6. Мария Цонева Цонева, защитила бакалавърска теза в СУ 

“Кл. Охридски през 2002 г. Тема на тезата: 

“Микроскопически подходи за описание структурата на 

атомните ядра”.  


