ИЯИЯЕ-БАН
Вх. № Д-320/03.07.2017

До: Директора на ИЯИЯЕ при БАН
доц. д-р Димитър Тонев
До: Председателя на НС на ИЯИЯЕ
член-кор. Чавдар Стоянов

ДОКЛАД
от член-кор. Емил Нисимов, ръководител на
лаборатория “Теория на елементарните частици”
Относно: Предложение за обявяване на конкурс за „доцент“ за нуждите на Лаборатория
„Теория на елементарните частици“
Уважаеми господин Директор, уважаеми господин Председател на НС,
Предлагам да бъде обявен конкурс за „доцент“ за нуждите на Лаборатория „Теория на
елементарните частици“ по направление 4.1 „Физически науки (Физика на черните дупки и
струнни теории)“. Безспорен кандидат в такъв конкурс би бил младият сътрудник от
Лаборатория „ТЕЧ“ д-р Кирил Христов, с чиито научни достижения нашият институт с
право може да се гордее.
Именно, на 18.05.2017 на официална церемония в МОН д-р К. Христов бе удостоен с
най-високата за млади учени национална награда – наградата „Питагор“. Заедно с
това д-р К. Христов получи и тазгодишната институтска награда за най-добра научна
работа в конкурса по случай 24-ти май.
Още преди повече от една година (30.06.2016) на сбирка на редовния семинар по
„Квантова теория на полето“ учреден и ръководен от акад. Иван Тодоров, на който
традиционно присъстват колективите на лаборатории „ТЕЧ“ и „ММФ“ на ИЯИЯЕ, а също
колеги от ИФТТ и ФзФ на СУ, д-р К. Христов бе единодушно атестиран за „доцент“.
Д-р К. Христов е млад учен от европейски мащаб със международно признати научни
приноси в актуална и бурно развиваща се в условията на силна международна конкуренция
област на теоретичната физика - физика на черните дупки в съвременните гравитационни и
струнни теории с приложения в космологията. Автор е на 21 научни труда – почти
всички публикувани във водещите световни физически списания с висок импактфактор, засега има повече от 250 независими цитирания – много от тях от страна на
водещи световни експерти в дадената област, h-индексът му за сега е 11.
Д-р К. Христов е участник с доклад в многобройни авторитетни международни
конференции. Също така той е активен участник в два текущи договора финансирани от
ФНИ. Носител е на многобройни отличия освен споменатата в началото награда „Питагор“.
Повече подробности се съдържат в приложената тук професионална автобиография.
Предвид изложените по-горе факти считам за напълно естетсвено на д-р К. Христов да
му се даде законната възможност да участва в конкурси за повишение в академична
длъжност, каквато той без всякакви съмнения заслужава.

София, 03.07.2017

С уважение:
(Емил Нисимов)

