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1. доц. дфзн Андон Ангелов Рангелов, защитил успешно ОНС „доктор“ през 2008 г.; 
доктор на науките от 2021; специализирал в университетите в Кайзерслаутерн 
(Германия), Пол Сабатие в Тулуза (Франция), Съсекс (Великобритания), Касел 
(Германия), Пиза (Италия); в момента е доцент във Физически факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Има следните награди:  

 награда на фондация „Еврика“ за най-добър млад учен в България за 2008 г.; 

 най-добър млад учен на Физическия факултет на СУ за 2012 г.; 

 награда „Питагор“ на МОН за най-добър млад учен през 2014 г. 

2. гл. ас. д-р Генко Светославов Василев, защитил успешно през 2008 г.; 
специализирал в университетите в Оксфорд (Великобритания), Дижон (Франция) и 
Турку (Финладия); в момента е главен асистент във Физически факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 

3. доц. д-р Петър Александров Иванов, защитил успешно през 2008 г.; 
специализирал в Импириъл колидж Лондон и университетите в Улм, Майнц и 
Кайзерслаутерн (Германия) и Хераклион, Гърция; в момента е доцент във 
Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

4. д-р Елица Сотирова Кьосева, защитила успешно през 2009 г.; парична награда от 
СУ за защита преди срока; работила и специализирала в , Лийдс (Великобритания), 
МИТ (САЩ) и в университети в Сингапур и Израел и ИФТТ. Има награда „Джон 
Атанасов“ на Президента през 2016 г. 

5. доц. д-р Боян Тонев Торосов, защитил успешно през 2010 г.; специализирал в 
университетите в Турку (Финландия), Дижон (Франция), Лийдс (Великобритания) и 
Политехниката в Милано (Италия); в момента е доцент в Института по физика на 
твърдото тяло на БАН. Има награда „Марин Дринов“ за най-добър млад учен на 
БАН за 2013 г. 

6. доц. д-р Светослав Стойчев Иванов, защитил успешно през 2010 г.; парична 
награда от СУ за защита преди срока; специализирал в университетите в Дижон 
(Франция), Касел (Германия), Лийдс и Сейнт Андрюс  (Великобритания); в момента 
е доцент във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

7. д-р Тихомир Стойчев Тенев, защитил успешно през 2013 г.; парична награда от СУ 
за защита преди срока; в момента работи в софтуерна компания в София. 

8. гл. ас. д-р Явор Янков Бораджиев, защитил успешно през 2013 г.; специализирал в 
университета в Дижон (Франция); в момента главен асистент в Института по 
физика на твърдото тяло на БАН. 



9. д-р Генко Цветков Генов, защитил успешно през 2014 г.; парична награда от СУ за 
защита преди срока; постдокторант в Техническия университет в Дармщат 
(Германия) с двугодишна стипендия на Фондация Александър-фон-Хумболт и в 
Института Вайцман (Израел). В момента е постдокторант в Университета в Улм 
(Германия). 

10. гл. ас. д-р Лъчезар Славчев Симеонов, защитил успешно през 2016 г.; 
специализирал в Техническия университет в Дармщат (Германия); в момента е 
главен асистент във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

11. гл. ас. д-р Христина Стефанова Христова, защитила успешно през 2017 г.; 
специализирала в университета в Дижон (Франция); в момента е главен асистент в 
Института по физика на твърдото тяло на БАН. 

12. д-р Христо Светленов Тончев, защитил успешно през 2017 г.; в момента е асистент 
в Института по физика на твърдото тяло на БАН. 

13. д-р Калоян Николаев Златанов, защитил успешно през 2019 г.; в момента е физик 
в Института по физика на твърдото тяло на БАН. Специализирал в Техническия 
университет в Дармщат (Германия). Има награда за най-добро научно постижение 
на ИФТТ-БАН за 2020 г. В момента изпълнява проект по програмата „Петър Берон“ 
на Фонда за научни изследвания за реинтеграция на млади български учени. 

14. Елена Кристианова Стоянова, отчислена с право на защита през 2021 г. и в 
процедура по защита. Част от докторантурата ѝ е в Техническия университет в 
Дармщат (Германия) В момента работи в ИФТТ-БАН. 

15. Станчо Георгиев Станчев, зачислен в докторантура през 2020 г. 

 

Общо: 15 докторанти, от които  

 13 защитили успешно,  

 1 в процедура по защита,  

 1 в първата година на докторантурата.  

От тях:  

 5 работят в СУ „Св. Климент Охридски“,  

 6 работят в ИФТТ-БАН,  

 1 работи в софтуерната индустрия,  

 2 работят в чужбина 

 1 е действащ докторант 

 

Съ-ръководство на чужди докторанти 

1. д-р Михал Берент (Полша): научно ръководство за 6 месеца при престоя му в 
София през 2012 г. като част от докторантурата му. Защитил успешно в Полша. 



2. д-р Роберто Гримаудо (Италия): научно ръководство за 2 месеца при престоя му в 
София през 2017 г. като част от докторантурата му. Защитил успешно в Палермо. 

 

С тези бивши и сегашни докторанти проф. Н. В. Витанов има 129 съвместни публикации в 
списания с импакт фактор с  1974 независими цитирания (Web of Science). 


