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Доц. д-р инж. Георги Р. Иванов

МИСИЯ:

Утвърждаване на УАСГ като научно-изследователски университет от 
световно ниво, безспорен лидер в България в своята сфера на компетентност и 
търсен от кандидат-студенти, бизнес и държавата. Подготовка за новата система 
на финансиране на ВУЗ, където само 40 % се разпределя съобразно броя 
обучавани студенти, а останалата част се разпределя въз основа на коефициент за 
качество на обучението, свързан с обективни количествени критерии като 
успешна реализация на студентите (процент заети, начална заплата), научни 
резултати и съотношение между броя на кандидатите и броя на приетите 
студенти. Развиване на високотехнологичен трансфер на знания и приложни 
разработки към Български фирми включително свои академични спин-офф старт- 
ъп високотехнологични фирми, създаващи изделия с висока добавена стойност.

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 3 МЕСЕЦА:

1. Предложение до АС за избор на комисия, която да изготви нова Методика 
за преразпределение на постъпленията в УАСГ по факултети, която по- 
справедливо да отчита приноса на отделните факултети за коефициента за 
качество, който формира приходите ни. В сегашната Методика, например 
думата Наука изобщо отсъства, а качествените научни публикации 
осигуряват около 40 % от приходите на УАСГ с тенденция на нарастване, тъй 
като все повече държавната субсидия зависи от качеството на обучението, а 
не от оройката записани студенти.

2. Предложение всички хабилитирани преподаватели да попълнят таблиците 
с текущите изисквания съответно за доцент и професор. Ако не отговорят на 
изискванията им се дава 2 годишен срок да ги постигнат. Ако не успеят -  
понижаване в длъжност! Не е справедливо да има 2 типа хабилитирани 
преподаватели, станали такива при различни условия.

j. Започване на инсталиране на система за електронен документооборот с 
бъдеща свързаност с наличните счетоводни системи, системата за студенти и 
други. Вътрешните документи да се подават в електронен вид с електронен 
подпис и автоматично да отиват по предназначението му. Улесняване 
съвместната работа от екип върху даден документ на отдалечени компютри. 
Прекарване на интернет в кабинета на Ректора и заседателната зала.
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Аутсорсване на част от дейностите на външни фирми (електронна поща и 
хостване на сайта и другите ресурси). Така рязко ще се повиши качеството и 
значително ще намалят разходите за персонал и поддръжка.

4. Коригиране нагоре на заплатите на програмистите и системните 
администратори в УИЦ и възлагане чрез граждански договори на 
допълнителни задачи -  например осъвременяване сайта на УАСГ (вътре 
търсачката не работи!), внедряване на горе упомената система.

5. След прецизен анализ -  намаляване на отчисленията за Администрацията 
и издръжката на УАС1 от сега заложените максимално допустими по закон 
25%. Вероятно ще може да се слезе под 15 % с редукция и оптимизация на 
Администрацията. Така, заплатите на служителите ще могат допълнително да 
се повишат като се заделят средства и за закупуване на апаратура.

6. Прехвърляне на 2 щатни бройки от ФСО към отдела по ЗОП и привличане 
на качествени юристи за тази работа.

7. Преминаване частично на заплащане за престой в УАСГ към заплащане за 
свършена работа в Администрацията на УАСГ. Така, хората които им се 
работи, ще имат възможност за по-големи заплати.

8. Промяна на правилата за оценяване на научни проекти в ЦНИП с цел 
стимулиране за участие във външни конкурси (например Фонд Научни 
изследвания). Промяна на правилата за финансовото разпределение на 
средствата: 0% отчисление за УАСГ (при сегашните 10 % - отново 
максимално допустимите по закон); 30 % от спечеленото финансиране да 
може да се използва за допълнително заплащане на млади членове на 
колектива (под 30 г.). От направените икономии в размер на 25 000 лв. (от 
премахването на Юте процента) да се финансират приоритетно 1-2 проекта, 
целящи закупуването на научно-изследователска апаратура, от която да имат 
нужда максимален брой хора в УАСГ.

9. Като цяло -  преминаване ог екстензивни мерки на развитие в УАСГ 
(пестене от разходи), към интензивни мерки за развитие -  инвестиция в 
хора и инфраструктура, която да носи в бъдеще приходи.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ:

1. Върховенство на законите на Р. България, правилниците на УАСГ и 
решенията на органите за управление на УАСГ.

2. Академична свобода, демократичност и прозрачност в управлението.
3. Съдействие за прецизиране и реализация на програмни документи и 

международни оценки в нашата област, по специално: стратегията и плана 
за действие за „развитие на висшето образование в Р. България 2014 -  2020" 
г. и „Peer Review of the Bulgarian Research and Innovation system, Horizon
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20_0 Policy Support Facility . Съобразяване и c по-новите стратегически 
документи за развитие на висшето образование и науката в държавата.

4. Принципност, етичност, коректност, съобразяване с мнението на 
професионалистите, справедливост, иновативност, ефективност.

5. Растеж на базата на приемственост и способност за развитие.
6. Кариерна и социална ангажираност към целия състав на Университета.
7. Поставяне на студентите във фокуса на нашите интереси като

потребители на основния продукт на университета -  обучението. Сега
наи-отгоре е администрацията, преподавателите и се молят за щяло и
нещяло, а студентите са наи-отдолу. А трябва да е обратното —
студентите да са наи-отгоре. Да важи правилото от бизнеса -  клиента е 
цар!

8. Единство и равнопоставеност на всички Факултети в УАСГ. Преработка на 
Методиката за разпределение на бюджетната субсидия между факултетите 
като се отчита приноса на отделните факултети в коефициента за качество, 
от който зависи бюджетната субсидия.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Е Мениджмънт и управление
1. Преодоляване на стари бюрократични практики за ефективна и ефикасна 

администрация за пестене на време на преподавателския състав.
2 . Разработване, въвеждане в действие и осъвременяване на Стратегия за 

развитие на УАСГ с приоритети и измерими показатели за успех.
3. Въвеждане, където и до колкото е възможно на професионален 

мениджмънт. Това е основна препоръка на западните експерти. 
Назначаване на Финансов директор на УАСГ, който да има и маркетингови 
функции. Осигуряваме заплащане за тази длъжност приблизително колкото 
на Ректора. Помощник-Ректора става негов подчинен.

4. Възприемане от УАСГ на Европейската Харта на Изследователите 
(European Charter tor Researchers) и Европейския Код за Поведение при 
Назначаване (European Code of Conduct for Recruitment), за да се изгради 
раоотна среда за добро представяне и кариерно развитие и да се осигури 
открит, ефективен и прозрачен процес по набиране на персонала.

5. Аутсорсване на част от дейностите на университета, например 
електронните пощи, счетоводното и юридическо обслужване на големи 
проекти по оперативните програми, с цел повишаване на качеството на 
услугата, разтоварване на част от персонала от ненужно натоварване и 
икономия на средства. Заплащане само за свършена работа, а не на ден 
прекаран в УАСГ.
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6. Организиране поне веднъж в годината на полудневни обучителни семинари 
с гости на ниво Зам-министри и експерти с цел да ни представят 
възможностите за участие с проекти. Споделяне на опита на хората, 
спечелили големи проекти в УАСГ.

7. Назначаване на хора или договор със специализирани фирми за трансфер 
на технологии и знания и за ПР.

8. Изграждане на умения за комуникация и за обратна връзка в колектива чрез 
подходящи обучения, включително тип тийм билдинг.

9. Доиз!раждане па Алумни асоциация на завършилите УАСГ и поддържане 
на връзки с тях с цел подобряване на международните контакти, връзките 
с българските потребители на нашите кадри, съвместно участие в 
проекти...

10. Чрез програмно и проектно финансиране осигуряване на заплати 
съизмерими с водещи бизнес организации на ръководители на ключови 
звена в УАСГ като ръководителя на УИК, ръководителя на ФСД, 
Финансовия контрольор и други.

11. Въвеждане на компютъризирана единна система за управление в УАСГ на 
база на модифициране на готови системи за управление на средни 
предприятия. Достъпът до отделните бази данни и сървъри ще бъде 
проектиран да осигури максимална надеждност на данните и обезопасеност 
от кибер атаки. Икономия на средства в средносрочен план и повишаване 
на управленския капацитет.

12. Въвеждане не без хартиен документо-оборот в рамките на УАСГ и 
одооряване на съответните документи чрез електронни подписи.

13. Осигуряване на свободен широколентов WiFi интернет във всички 
пространства на УАСГ, включително дворът, като достъпът е с 
индивидуални пароли. Ограничения по електронен път за теглене на 
файлове с пиратско съдържание и/или големи обеми (филми).

14. Стимулиране по всякакъв начин, включително чрез квалификационни 
курсове и бонуси в заплащането на преподавателите на електронните 
форми на преподаване и обучение, включително за дистанционно 
обучение. Стимулиране подготовката и издаване на мултимедийни 
електронни учебници и помагала като се гарантират авторските права.

II. Учебна дейност и образователни услуги.
1. Оптимизиране на учебните програми в съответствие с потребностите на 

пазара и нуждите от развитие на икономика на знанието в България.
2. Разширяване на спектъра на магистърското обучение включително чрез 

изграждането на качествени научно-учебни лаборатории, които 
предоставят възможност за такова обучение.
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0. Ооновяване на докторските програми, подобряване на съответствието им с 
професионалните направления и ориентирането им към потребностите на 
пазара, включително чрез езикови ооучения и обучение в така наречените 
„преносими умения, което им дава възможност да кандидатстват за добре 
заплатени позиция в бизнес сектора. Подобряване на международната 
мооилност на докторантите. Комбиниране със силните страни на топ 
институтите на БАН. Да се въведат Европейските Принципи за Иновативно 
Докторско Обучение (European Principles of Innovative Doctoral Training). 
Така ще можем да привлечем и чужди докторанти.

4. Търсене на още възможности за допълнително финансиране към ниските 
заплати на докторантите с цел старта на научната кариера в УАСГ да бъде 
и финансово атрактивен.

5. Търсене на възможности за въвеждане на позицията пост-докторант. Това 
би направило Университета атрактивен за хора на това кариерно стъпало и 
би помогнало за реинтеграцията на докторанти завършили в чужбина.

6. Нови и атрактивни форми за следдипломно обучение и обучение през 
целия живот.

7. Разширяване обхвата на чуждоезиковото обучение. Опитът на АФ е за 
адмирация. Реализиране на нови възможности на международното 
сътрудничество в областта на образователните услуги.

8. Оптимизиране възможностите за участие в Европейските инициативи за 
обмен на преподаватели, студенти и докторанти за преподаване, обучение 
и провеждане на стажове и практики в престижни западни фирми.

9. Развитие и интензифициране на дейността на Кариерния център в посока 
на разширяване на „моста“ между студенти и работодатели, за 
организиране на студентски стажове и практики, за провеждане на дуално 
обучение.

III. Научноизследователска и приложна дейност.
1. Поетапно надграждане и обновяване на материално-техническата база и 

осигуряване на конкурентна среда за академичната общност при 
осъществяване на научно-изследователската дейност. Търсене на 
възможностите на проектното финансиране за изпълнение на тази задача.

2. Мотивиране и стимулиране на активното участие на студентите и 
докторантите в научно-изследователската дейност. Ние имаме вероятно 
най-добрите студенти кандидат инженери в България и опитът ми показва, 
че те имат голям интерес към съвременна научна апаратура и приоритетни 
теми за изследване.

3. Организиране и провеждане на ежегодни научни младежки сесии в
университета с класиране и награди в категориите студенти, дипломанти и 
докторанти.
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4. Иницииране на нови възможности за международно сътрудничество, 
включително краткосрочно обучение на чужди групи студенти (например 
от Казахстан) в наукоемки области, развивани в УАСГ (например 
нанотехнологии).

5. Осигуряване на публичност на дейността и успехите на УАСГ за 
утвърждаване имиджа му на престижен образователен и 
научноизследователски център от международен мащаб. Активно и 
атрактивно рекламиране на научноизследователските и образователните 
възможности предлагани от Университета.

6. Стимулиране участието на представители на УАСГ в работата и 
ръководствата на научни, обществени, професионални и неправителствени 
организации и сдружения.

IV. Кадрово развитие и социалиа дейност.
1. Приорите! за Ректорското ръководство е професионалното и кариерното 

развитие на представителите на университетската общност.
2. Осигуряване на възможности за значително финансово подпомагане към

заплатите на хората, които спечелят програмно финансиране. Макеимално
улесняване при подаване на такива проекти. Назначаване на човек (може и
на половин щат) към ЦГ1ИГ1, който да следи за всички възможности за
финансиране -  ФНИ, Еврофондове, предоставяне на рисков капитал,
бизнес акселератори и старт-ъп капитал, бизнес ангели. Продължават
програмите за Развитие на човешки ресурси и програмите от Регионалното 
министрество.

a. I скущо подооряване па условията за работа на представителите на 
академичната общност чрез осигуряване на денонощен достъп до 
лабораториите.

4. Модернизиране на лекционните зали и инфраструктурата. Обезпечаване на
ремонтните дейности с реална икономическа обосновка на разходите по
поддържането на сградния фонд на университета и студентските 
общежития.

26.11.2019 г. Съставил:

(доц. д-р инж. Георги Р. Иванов, 
Ръководител на Университетска I Таучно-приложна Лаборатория „Нанонаука и 
нанотехнологии“)
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Д оц. д-р инж. Георги___________И ванов____________ мобилен: 08,
E-mail: (_

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Националност 

Дата и място на раждане

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Обобщение

Т р у д о в  с т а ж

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на 
работа

•Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сфера'а на 
работа

• Заемана длъжност

Българска

1962 г„ гр. (

Водещ специалист в областта на молекулната електроника и органичните 
нанотехнологии. Създател и ръководител на първата и за сега единствена 
Университетска Лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ -  водещата лаборатория в 
България в областта на органичните нанотехнологии, с тенденция да стане една от 
водещите в света. Създател, управител и главен разработчик на втора академична спин- 
оФФ старт-ъп свръхвисокотехнологична фирма НаноБиоСенс ООД, заедно с 4ма 
професори от БАН. Едногодишна постдокторантура в Университета на Ню Йорк (САЩ) и 
специализации при Зма от бмата водещи международни специалисти в тази област (в 
Германия, Великобритания и Япония), Повече от 25 г. опит в ръководене на 
високотехнологична фирма и проекти, 35 г. научно-изследователска дейност, отлични 
лидерски и умения за работа в екип, изключителни умения като системен инженер в хай- 
тех разработки, опит в маркетинга на изделия на българския и международния пазар 
перфектно владеене на английски и компютър, творческо решаване на проблеми 
иновативност, сериозни аналитични умения, бързо учещ. опит с национални и 
международни фондове и проекти, обучения и работа в различни културни среди (Европа 
САЩ, Япония, Русия) Общо 30 публикации, с общ импакт фактор около 17, индивидуален 
импакт фактор -  5,97, над 150 цитирания от чуждестранни автори, h индекс - 5 
Разработил и внедрил в научно-изследователската работа 17 различни апаратури, 
включително система за Лангмюир-Блоджетови филми от 5то поколение в УАСГ, с което 
са спестени към 50 000 лв за закупуването на подобна апаратура Ръководител и/или 
участник в 9 проекта финансирани от Фонд „Научни изследвания“ вкл последния написан 
от мен проект беше №1 в раздел физика с най-добро финансиране 120000 лв (2005 -2010 
г ,  ръководител на проект финансиран от предшественика на .Иновационния фонд“ 
Текущ ръководител на проект с Фонд Научни изследвания за 120 000лв., от които 105 000 
лв за УАСГ Спечелен, проект по ОП „Конкурентоспособност“ Избиран от студентите на 
УАСГ веднъж на 2ро и веднъж на Зто място за преподавател на ХТФ.

Създател и ръководител на Университетска Научно-приложна Лаборатория „Нанонаука и 
нанотехнологии“ към УАСГ, на пряко подчинение на зам-ректора НИПД в УАСГ.
Създаване инфраструктурата и оборудване с научна апаратура на високотехнологична 
лаборатория във високо приоритетните области на наноматериалите и накотехнологиите 

добрен свободно избираем курс за 5 семестър за всички специалности в ХТФ 
.Нанотехнологии и наноматериали в строителството, пречистването и мониторинга на
О Л Л И Т й  '

Адванс технолоджис ЕООД, ул. Постоянство, 6л. 253, вх. Е, wwwat-eauiom ent m m  (1994 
г.) и НаноБиоСенс ООД, жк Яворов, бл 38 вх Б
Високо технологични развойно и производствено микро предприятие в областта на 
нанотехнологиите. Академични спин-офф старт-ъпи от ИФТТ-БАН и УАСГ, Сфери на 
дейност, научно приборостроене, автоматизация на научни експерименти, продажби и 
поддръжка на научно-изследователска апаратура. Разработка на концептуално нови 
химични биосензори за работа в газова и течна среда за трудно откриеаеми замърсители 
на въздуха или водата в реално време а полеви условия.
Управител и съсобственик (от 1994 г. и 2016 г.), главен разработчик, системен инженер,
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• Наименование на придобитата

квалификация

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
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отговорник по маркутинга.

Отговаря за цялостната дейност на предприятието; като системен инженер отговаря за 
създаването на нови изделия и връзката клиент - инженери, разработва софтуер 
(LabView) за автоматизация на измерванията, отговаря за маркетинга на изделията, 
подготвя проекти за кандидастване към фондове, подготвя тръжна документация. 
Разработва система за отлагане на свръхтънки покрития от органични молекули (ЛБ 
филми, единична цена -  20 000 €) и осигурява първите продажби в Япония и Южна Корея, 
1S96 -  97 г., договаря Seiko Instruments (оборот над милиард долара) за дистрибутор в 
Япония, разработка и продажби на високоимпедансен усилвател за ниски токове в Италия 
и България -  2000 -  2001 г.; разработва и продава честотни анализатори в България -  
2002 -  2010 г.; 4 проекта за автоматизация на научни апаратури; първа продажба и 
поддръжка на атомно-силов микроскоп в ьългария -  от 2007 г.

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет 
катедра Физика.
Упражнения, а от 2011 г. и лекции, по физика на български и английски. Текущо научно 
сътрудничество с чл. кор. Здр. Лалчев от Биологически факултет на СУ. През 2010 и 2012 
г. подготвени проекти към Ф „НИ" (87 от 100 т.) и ОП „Конкурентноспособност" (получил 38 
от 40 т. на предварително оценяване, но не подаден за крайно оценяване поради липса 
на финансов ресурс).
Гл. асистент, а от 2013 - Доцент, д-р, инж.

Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките, бул. Цариградско 
шосе, 72, София 1784.
Водещо научно изследователско звено в България. Един от първите в България 
започнали разработването на приоритетното направление на нанотехнологиите. 
Последователно Научен сътрудник III до I ст., д-р, инж.
Разработване, ръководене и участие в научни и внедрителски проекти, 25 научни (12 от 
тях в списания с ИФ) публикации и 1 внедрен патент, общ ИФ 15,3, индивидуален ИФ 
около 6, множество международни проекти, ръководене на 3 успешни проекта 
финансирани от МОН, над 110 международни цитата.

СУ, Физически факултет, Институт по полупроводници, технолог.

УАСГ София, проект за продължаващо обучение на преподавателите

Курс -  Методика на академичното преподаване (50 часа), Курс -  ПаурПоинт (30 часа) 
Курс -  Подготовка на научни проекти (30 часа).

ИЕЕС -  БАН

10 дневен курс по електрохимична импедансна спектроскопия.

Технически университет - София

Обучение за преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите 
училища и работа в е-среда.
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к о м п е т е н ц и и

Университета в Мериленд (САЩ), Център за флуоресцентна спектроскопия и Фирма 
Пикокуант (Германия)
Зти Европейски курс по принципи и приложения на флуоресцентната спектроскопия с 
разделителна способност по време. Берлин, Германия.

State University of New York at Buffalo 
Изследване на биомембрани чрез патч-кламп метод.

Постдокторанстска специализация

Институт по физика на твърдото тяло, БАН. Научен консултант -  акад. дфн Александър 
Петров, директор. Специализации и командировки в чужбина.
Дисертация в областта на органичните нанотехнологиите, огромен брой експериментални 
методики. Обучения и специализации в Брюкселс (3 месеца), Германия (3 месеца), 
Великобритания (1 месец), Япония (общо 6 месеца), участие в над 15 международни 
конференции. Обучаван за изследване и творческо решаване на проблемите. Управление 
на екипи и проекти.
Образователна и научна степен доктор

Курс по стратегическо управление, УНСС, София

Обучение по мениджмънт в Япония; обучение и маркетинг на изделие по покана и на 
разноските на фирмата Seiko Instruments под ръководството на Маркетинг Директора на 
фирмата (Япония).

Софийски университет „Св. Кл. Охридски", Физически факултет.

Математика, физика, схемотехника, електроника, програмиране. Дипломна работа (3 г.) с
ръководител доц. Петър Гладков от И-т по Физика и техника на ПП към СУ свързана с
разработка на система за измерване кинетиката на фотолуминисценцията с броене на
фотони в близката инфрачервена област, включваща разработка и изработка на най-
бързия за времето си компютърен интерфейс и програмиране директно на машинен език
за PDP11, изработване на охлаждане за ФЕУ, свързване и тестване на цялата установка.
Магистър, специалност инженерна физика, специализация -  микроелектроника и физика 
на полупроводниците.

Английската гимназия в гр. София -114  ПГ и Руска прогимназия -1 3 3  ЕСПУ „А. С. 
Пушкин" с преподаване на руски език.

Перфектно владеене на английски и руски езици, слабо -  френски език.

Член на Националния съвет по Нанотехтнологии;
Чпен-основател (1992 г.) и координатор за България на Международното дружество по 
Молекулна електроника и биокомпютри.
Включен в най-авторитетната книга Who is Who (Marquis от 1899 г.) в света, за наука и 
инженерство за 2011 и 2012 г. без заплащане.

Организирал и управлявал екипи, както в научната област, така и в областта на 
разработки на сложни научни апаратури. Сериозни предприемачески умения. Управление



на бюджети. Постоянство и упоритост за достигане на целите. Устойчивост на стрес.

Т е х н и ч е с к и  у м е н и я  и 
к о м п е т е н ц и и

Х о б и т а

Владеене на компютър, почти на ниво системен администратор; перфектно владеене на 
Microsoft Office пакета; създаване на web сайтове; програмиране на обектно ориентиран 
език за събиране на данни и управление на процеси LabView; разработка на хардуер; опит 
с графични и визуализиращи пакети.

Планински водач от \,  к.м.с. по туризъм ' г„ алпинист от . _  г „  изкачил над 30 
4-хилядника. 6x4000 в Алпите 2017 г. 5-хилядника Казбек в Кавказ 2019 г. Второ хоби -  
специалист от национално ниво за хранителни добавки за здраве и постижения в спортни 
дисциплини, свързани с издръжливост и аеробен капацитет.
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