
 

Статистически данни за дейността на кандидата за 

академик 

член. кор. Ч. П. Стоянов 
 

1. Научна дейност 

1.1 Научни публикации (статии) 

a) Общ брой на научните публикации  - 186  ; за 2010 – 2014гг –16 

b) От тях самостоятелни – 8 ; за 2010 – 2014гг – 1 

c) Публикувани у нас –4 ; за 2010 – 2014гг –0  

d) Публикувани в международни и чужди списания –101; 2010 – 

2014гг –6 

e) Публикувани в сборници на международни конференции – 58 ; за 

2010 – 2014гг – 8 

f) Препринти – 23; за 2010 – 2014гг – 1 

 

1.2 Монографии 

a. Общ брой на монографиите – 1; за 2010 – 2014гг – 0 

• От тях самостоятелни - 0 

• Глави от монографии 

b) Издадени в чужбина (издателство) – 1,  

Physics  Reports, v. C 166 (1988) pp. 125-193. North Holland – 

Amsterdam 

    According to the status of the journal Physics Reports the issue 

has to be interpreted as monographic issue 

c) Издадени у нас  - 0 



 

1.3 Участия в конгреси и конференции 

a) Участие в Организационни комитети на научни конференции 

(кои конференции) –  

• Председател на Оргкомитет на 8 международни школи по 

„Ядрена физика, неутронна физика и приложения”, Варна, 

2001 -2015 

• Председател на Оргкомитета на “International Symposium 

on Exotic Nuclei” (ISEN-2015) September 6 - 12, 2015 Varna 

• Председател на Оргкомитета на 4 школи за студенти „Дни 

на ОИЯИ-Дубна в България”  2012 - 2015 

• Съветник на Оргкомитета на: 

� International Conference on “Selected Topics in Nuclear 

Structure”, Dubna 1993 

� International Conference on “Nuclear Structure and 

Related Topics”, Dubna, 2003 

� International Conference on “Nuclear Structure and 

Related Topics”, Dubna, 2006 

� International Conference on “Nuclear Structure and 

Related Topics”, Dubna, 2009 

� International Conference on “Nuclear Structure and 

Related Topics”, Dubna, 2012 

� International Conference on “Nuclear Structure and 

Related Topics”, Dubna, 2015 

� 10th INTERNATIONAL SPRING SEMINAR ON 

NUCLEAR PHYSICS “NEW QUESTS IN NUCLEAR 

STRUCTURE”,  

VIETRI SUL MARE, MAY 21-25, 2010 

b) Изнесени пленарни доклади на международни конференции –25 ; 

за 2010 – 2014гг –4  



c) Участие в международни конференции с доклади и постери –33  

за 2010 – 2014гг – 2 

 

1.4 Цитирания на трудовете на кандидата 

a) Общ брой на цитатите -1787; h- индекс 23 (25);за 2010 – 2014гг – 

350 

b) Цитати от български автори –11; за 2010 – 2014гг –0  

c) Цитати от чужди автори –1776; 2010 – 2014гг – 350 

d) Цитати в чужди монографии –  66; 2010 – 2014гг - 3 

e) Цитати в учебници – 0 

f) Цитати в материали на конференции -263; 2010 – 2014гг - 60 

g) Цитати в дипломни работи и дисертации – 87 ; 2010 – 2014гг – 24 

 

1.5 Участие в редакционни колегии на научни списания  

a. У нас –  

� „Доклади на БАН”  

� „Български физически журнал”.  

� „Доклади на Българското ядрено дружество” (2003, 2005, 2007 

гг.) 

b. В чужбина –  

„Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei”. 

 

1.6 Ръководени от кандидата съвместни изследвания по 

международно сътрудничество  

a. Общ брой на проектите – 11,  2010 – 2014гг - 7 

b. От ях по двустранното сътрудничество – 8, 2010 – 2014гг - 5 

c. По многостранно сътрудничество – 3, 2010 – 2014гг- 2 



 

2. Научно- приложна дейност 

2.1 Ръководство на международни и национални проекти 

a. Общ брой на проектите – 3, 2010 – 2014гг - 2 

b. Обща стойност на постъпленията в звеното на кандидата – 

30 000 USD 

c. Страни участнички – програма PHARE, ОИЯИ – Дубна, проект 

CHARISMA – 7РП ЕК 

d. Фирми/организации – участнички в програма PHARE 

 

 

2.2 Създадени нови технологии  

a. Брой на технологиите – няма 

b. Брой на патентите – няма 

c. Внедрявания - няма 

 

3. Подготовка на научни кадри 

3.1 Брой на докторанти, ръководени от кандидата 

a) Българи – 5; за 2010 – 2014гг – 1 ; дипломанти - 5 

b) Чужденци – 2 

 

3.2 Брой на хабилитирани учени, израсти под ръководството на 

кандидата -  3 

3.3Брой на учебници и учебни помагала, написани от или с 

участието на кандидата 

a. Издадени у нас – няма 



b. Преведени в чужбина - няма 

 

3.4 Разработени нови лекционни курсове – “Съвременни модели 

на атомното ядро” към Природо-математическия факултет на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (30 ЧАСА ЛЕКЦИОНЕН 

МАТЕРИАЛ И 30 ЧАСА ПРАКТИКУМ) 

 

4. Научно-организационна и административна дейност 

4.1 Заемани научно-организационни длъжности 

• Ръководител на направление „Ядрена физика” и на 

Лаборатория по ядрена спектроскопия в ИЯИЯЕ.  

• Председател е на Консултативния съвет към ръководството на 

БАН „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” до 2014. 

От 2014 член на Съвета  

• Член е на Общото събрание на БАН. 

• Председател на Комисията по академичната собственост към 

ОС на БАН..  

• Член на Управителния съвет на БАН. 

• Член на Библиотечния съвет на БАН. 

• Организира създаване на френско-българска лаборатория по 

ядрена физика  

• Председател е на Научния съвет на ИЯИЯЕ. 

• Бил е председател на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ. 

• Член на Научния съвет на ОИЯИ-Дубна.  

• Наблюдател от страна на БАН в Експертния съвет по ядрена 

физика на Европейската научна фондация NuPECC. 

•  Експерт е към Европейската комисия по програма FISION. 

•  Член на комисията към АЯР за сътрудничество с ОИЯИ-

Дубна.  

• Експерт по Програмата EC CORDIS 

•  Бил е член на Специализирания научен съвет на ВАК по 

„Ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия” от 1998 г. до 

закриването на ВАК. От 2007 до 2010 е председател на Съвета. 


