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Поверително

Анотация
РАЗШИРЕНО РЕЗЮМЕ
Първата и най-важна цел на проекта е изграждане на капацитет за научни изследвания, патентоване
и иновации във високо приоритетната за цял свят област на нанотехнологиите и
наноматериалите, обединени под общото наименование нанонаука. Като средносрочните цели са
подготовка на много сериозен проект към Фонд Научни изследвания през юли 2014 (проектът ни през 2012
г. получи 87,5 от 100 т. въпреки че бе в новата за нас област на аерогелите и времето не ни стигна да го
завършим). Този път ще бъде в областта на биосензорите, където работим вече 25 г. По-късно, до 17.09.2014
ще подготвим проект по програмата WIDESPREAD 1-2014: Teaming от новата програма за наука и иновации
на ЕС Хоризонт 2020, където на втори етап се дават по 15-20 млн. евро на проект. Лесно може да се
пресметне от публикувания бюджет и броя на държавите имащи право да кандидатстват, че само 1-2
проекта на държава ще бъдат одобрени на 2ра фаза. Капацитет във всичките му измерения:
инфраструктура, закупуване на нова апаратура и до окомплектовка на съществуваща апаратура,
имплементиране на цялостни технологични процеси, обучение на студенти като оператори на
апаратурата, провеждане на изследвания на предния фронт на науката с цел предварително защитени със
заявки за патент публикации в списания с импакт фактор над 3. Паралелно с това определяне
приоритетните направления на Центъра по нанонаука към УАСГ (по-нататък за краткост само Центъра) в
областите на компетентност на УАСГ, дефиниране на теми с възможен световен пробив, периодичен
SWOT анализ за въвеждане на корекции в програмата за растеж на Центъра, позициониране на Центъра в
конкурентната среда на други сходни центрове в България и региона. В процеса на натрупване на
апаратура и методики (болшинството – носители на Нобелова награда през годините) на студентите и
млади преподаватели в УАСГ ще бъде даден уникален достъп до най-съвременна, в някои случаи без
комерсиален аналог апаратура и възможност за участие в провеждането на front edge изследвания. По
конкретно:
−

До оборудване на лабораторията чрез закупуване и/или изработка на базисната технология на
Лангмюир-Блоджетовите филми за изследване и получаване на слой по слой органични филми с
възможност и за отлагане на неорганични наночастици; до окомплектовка с пред усилвател,
оцифроваща карта и софтуер на патч-кламп усилвател за изследване на моделни мембранни
бислоеве или живи клетки; закупуване на система за пречистване на вода. През втората година изграждане с закупени компоненти на оптичен флуоресцентен микроскоп с видеонаблюдение и
уникален за света, 3то поколение за Адванс Технолоджис ЕООД честотен анализатор с
потенциостатни възможности за диапазона 0,001 Hz – 50 MHz и мерене на образци със
съпротивление от 0,001 Ω до 10 ТΩ. Най-близкия аналог е на Zurich Instruments, който покрива
честотния диапазон, но няма дори близки възможности за работа с такъв широк диапазон обекти.
Започване изграждането на кинетика на флуоресценцията през оптичния микроскоп и чрез
привличане на част от компонентите закупени по проект написан и на практика ръководен от Г.
Иванов и финансиран от Ф НИ ВУ-Ф1/2006, най-високо класирания и най-добре финансирания
проект в раздел физика за онази година.

−

Довършване изследванията и качествени публикации, свързани с: откритите от ръководителя на
проекта 3 нови ефекта в слоеве от флуоресцентно маркиран фосфолипид с възможни сензорни
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приложения без комерсиален аналог - високочувствителни, високо селективни и бързи химични и
биосензори. Проучване на възможността за използването им при мониторинга на вторичните
замърсители на водата. Проучване перспективността и евентуално създаване на методика за
експресен анализ на място на качеството и замърсителите на водата по метода на изследване
Гибсова фазова диаграма на адсорбиран към интерфейса вода-въздух филм или чрез адсорбция
към предварително нанесен Лангмюиров филм от изследваните от нас флуоресцентно маркирани
фосфолипиди в чист вид или като гъвкава матрица на селективно реагиращи белтъци и ензими.
Обединяване на такава система за експресен анализ на водата (или въздуха) с GPS система за
позициониране и в реално време онлайн GIS картиране за отдалечен мониторинг на големи
територии.
Членовете на колектива са общо 24 от всичките 5 факултета на УАСГ, като е търсен баланс на
водещите специалисти за даден факултет (Зам-Ректор от ГФ, Декан ХТФ, Декан ТС, Зам-Декан по науката
от АФ, и проф. Назърски от СФ) с млади учени (1 под 35 г.), 2 ма докторанти и 8 души мои студенти от 1, 4 и
5 курс съответно ТС, ВиК, ССС Англ, АФ, ССС. Има и няколко изградени учени на средна възраст.
Исканите средства по проекта за всяка една от двете години е по 25 000, т.е. 2 х 25 000 лв. През
първата година 64 % от средствата са за апаратура и компоненти като през втората година на проекта този
процент ще нараства. 10% са за хонорари (въпреки правото ни на по-висок процент), 10 за Базовата
организация и остатъка за командировки, химикали, измервания на образци в други лаборатории.

УВОД

Предмет на
нанотехнологията е
разбирането и управлението
на материята и процесите в
нанодиапазона, който
обхваща обичайно, но не
непременно, размери под
100 нанометра (10-7 м) (виж.
Фиг. 1) в едно или повече
измерения, където може да
се проявят зависими от
размерите феномени, които
да позволят иновативни
приложения.
Нанотехнологията в
момента е в основата на
много практически
приложения и има още
потенциал да подобри
качеството на живота и опазването на околната среда и да повиши конкурентоспособността на
европейската промишленост.
Фиг. 1. Сравнение на различните размери на биологични обекти и технологични устройства.
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Според официален доклад на ЕК: „Въпреки че фундаменталната нанонаука и ключовите научни
изследвания не бива да бъдат пренебрегвани, е уместно финансирането в областта на научното
сътрудничество по рамковата програма да се насочва в нарастваща степен към нанотехнологични
изследвания, предлагащи реалистични краткосрочни и средносрочни перспективи за създаване на ползи
и на безопасни продукти в области като околна среда и енергетика, както и за подобряване на
конкурентоспособността на промишлеността. Например Нанотехнологията разкрива пътища към поефикасни и по-евтини методи за рециклиране на водата.“
Наскоро беше обявена програма Хоризонт 2020 за Науки и Иновации (Н&И) към ЕС. Първото
набиране на проекти по важните за нас направления е със срок септември и октомври 2014. От особен
интерес е програмата по гл. 15. Spreading Excellence and Widening Participation
( http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en ). По обявеното направление WIDESPREAD 1-2014:
Teaming на първи етап се дават до € 0,5 млн. за изработване в рамките на 1 г. на солиден бизнес план,
който автоматично отива на оценяване за втори етап, където в рамките на 4-5 г. се предоставят €15-20 млн.
– основно за инфраструктура, административен и научен капацитет, но не за апаратура. Бихме искали чрез
настоящия проект да се подготвим да кандидатстваме по тази програма като Център за Превъзходство
(Centre of Excellence) по Нанонауки в областта на строителството, архитектурата и обработка на
водите. Точното наименование, обхват на дейността ни и средносрочни цели трябва да се прецизират в
рамките на този проект. Координаторът на проекта трябва да е от „Лошо представящите се
страни“ (България). Ясно е, че конкуренцията ще бъде огромна – може да се пресметне, че на първи етам
ще бъдат финансирани около 1-3 проекта на държава. Трябва да докажем, че сме най-добри и с най-голям
потенциал не само у нас, но и в региона. Засега виждам само едно конкурентно предимство в сравнение,
например с Химическия Факултет на СУ (приложено писмо в подкрепа на този проект от Декана на ХФ чл.
кор. Тони Спасов), или Института по Физика на Твърдото Тяло към БАН (приложено писмо в подкрепа на
този проект от Директора на ИФТТ акад. Ал. Петров), които вече имат спечелени многомилионни проекти
от FP7 програмата на ЕС в областта на нанонауката – имаме, може би най-добрите студенти кандидат
инженери в България. Иначе като наука няма място за сравнението с 19те публикации на УАСГ за 2013,
видими в SCOPUS (според последния официален рейтинг на Университетите в БГ). Друго предимство
може да бъде и ръководителя на този проект с опита от стартирането на изграждането на подобни
центрове в ИФТТ – БАН и Физическия Ф-т на СУ (най-високо класирания и най-добре финансирания
проект по физика на ФНИ за 2006 г. (до 2010 г.))г. Тъй като от съществено значение е създаването на
иновации и трансфера им към местната индустрия сериозно ще натежи и опита на доц. Иванов в 20 г.
ръководство на може би най-високотехнологичната фирма в БГ Адванс Технолоджис ЕООД (www.atequipment.com ), на практика академичен спин оф от ИФТТ-БАН, с разработка и продажби на скъпа
(25 000 евро) апаратура в областта на нанонауката напр. в Токийския технологичен институт. Имаме,
според мен, още едно предимство, сравнявайки климата в УАСГ и БАН – при нас преподавателите се
занимават с реални, многомилионни проекти, знаят да носят съответната отговорност и кариерно
израстват по този начин. В БАН стремежът и израстването е с публикации в списания с висок импакт
фактор и цитирания, с обикновено нулев принос към българската икономика.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ИНТЕНЗИТЕТ И ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА.
С оглед гладкото функциониране на проекта и с цел развитие на способни студенти към проекта от
самото му начало ще бъдат назначени с 50 лв./месец за 10 – 15 часа работа на месец следните студенти:
1. Симеон Николов, студент 1 к. ТС – Системен администратор на Центъра, развитие на еобучение 2.0 за курса по Физика на потока ТС, научаване и работа на език от високо ниво за
събиране и обработка на данни ЛабВю.
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Ралица Данчева, студент 4 к. ССС англ. – научен секретар на Центъра, събира, координира и
обобщава постъпващата от различните членове на колектива информация за приложения
на нанонауката в съответната област. Участва активно заедно с Ръководителя на проекта в
идентифицирането на потенциални пробивни направления и насочване усилията в
съответната област.
Дейностите в проекта могат малко условно да се разграничат на:
Инфраструктурни и организационни. По специално, подобряване условията за работа в Центъра,
чрез изграждане на инфраструктура (ремонт на помещения, обзавеждане, компютри и
комуникации).
Закупуване, до окомплектовка на базисна апаратура за нанотехнологични изследвания, поспециално ЛБ система за тънки подредени филми, патч-кламп усилвател за изследване на мембрани
и апаратура за електрически импедансни изследвания. Едно пълно оборудване на лабораторията
излиза извън рамките на този проект и ще се търси допълнително финансиране по програмите на
Фонд Научни изследвания и Хоризонт 2020 на ЕС.
Създаване на условия за обучение на студенти, дипломанти и докторанти включително и от
различни вузове, на ученици, както от строителните специалности, така и тези със засилено
обучение в естествените науки. Ще създадеме условия за дистанционно обучение и провеждане на
експерименти, базирайки се и на опита ни от подобен проект във „Физическия факултет” на СУ. В
наличните упражнения по физика ще въведем изследвания на нано-материали. В сътрудничество с
„Камарата на строителите в България” ще създадем възможност за разпространение на знания и
сред предприемачите, проектантите, архитектите и инвеститорите от бранша.
Значително внимание в проекта ще бъде отделено, разбира се, на изпълнение на и допълнително
създаване на научно-изследователската програма описана тук. Тук също могат да се разграничат
различни дейности, като събиране на информация за нови разработки, технологично развитие и
получаване на образци, изследване на техните характеристики.

Различните дейности по този проект могат да бъдат обобщени в работният график на проекта. Той
е в центъра на управлението на проекта и всички процеси за управление на проекта се интегрират в графика.
В работния план са предвидени дейности и време за комуникации, управление на обхвата, актуализиране
на графика и всички други дейности за управление на проекта.
Разпределението на ресурсите „работно време” и „продължителност” за работните етапи е представено
в табличен вид в Таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на ресурсите „Работно време” и „Продължителност”

Работен етап
Двумесечие
Задача 1. Тънки ЛБ
филми
1.1. Закупуване апаратура
1.2. Технология (вода, …)
1.3. Характеризиране
Задача 2. Изследване с
патч-кламп метода.
2.1. Изграждане апаратура
2.2. Изследване
Задача 3. Честотен
анализатор

1

Етап I
2 3 4 5

6

7

8

Етап II
9 10

Човеко11 12 мес./зад.
36
8
8
20
50
22
28
30
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3.1. Изграждане апаратура
3.2. Измервания
3.3. Моделиране образци
Задача 4. Доизграждане
на Центъра за Нанонаука
4.1. ИКТ инфраструктура
4.2. Второ помещение
ОБЩО/човекомесеци/етап
Ръководство,
човекомесеци
Изследователи,
човекомесеци
Технически състав и др.

8
12
10

76

20
8
12
136

60

2

2 2

2

1

3

2

2

1

1

2

2

22

8

8 8

8

8

8

7

7

6

6

7

7

88

1

2 3

3

2

2

3

3

2

2

2

1

26

Този проект, въпреки че ще спомогне за кариерното развитие на учените, е малко по-различен:
целта е преди всичко да бъдат подготвени кадри, някои от тях ще станат (или вече са) млади учени,
които да разбират и да внедряват достиженията на нанотехнологиите и наноматериалите в
областите на компетентност на УАСГ. Освен това, бизнесът (не само строителния, но и архитекти,
хидроинженери), който създава голяма част от БВП на България, ще получава не само подготвени нови
кадри (ще може и да обучава текущите си служители), но и той първи ще има достъп до най-съвременните
технологии и материали (в резултат и на проучванията, които ще правим). Целта ни е получаване на патенти
и евентуално създаване на университетски spin-off компании и така запазване на високата принадена
стойност в България. Една публикация би могла да доведе до загуба на конкурентно предимство.
Ръководителят на проекта има опита на една такава академична spin-off компания от 1994 г., която се гордее
с направата на едни от най-сложните инструменти правени в България за последните 20 г. (научна
апаратура) успешно продавани, например, на водещи институти и университети в Япония (на не
дъмпингови цени). Това е и начинът младите и талантливи хора да останат в България. Научните
публикации в авторитетни списания остават важна задача, но след сериозна защита на интелектуалната
собственост.
Така поставената цел определи и състава на колектива и тяхната роля. Той се състои от студенти в
УАСГ, в момента 1 или 4 и 5 курс - много ентусиазирани, интелигентни, подготвени, с езикови гимназии.
Елитността на УАСГ и англоезичното обучение, което от скоро беше въведено вероятно са предпоставки за
техния избор – да бъдат част от екипа. Заедно с тях, в колектива са водещите специалисти на България в
съответните направления, които работят именно в УАСГ. Гръбнакът на колектива е от катедра Физика
на УАСГ, който се грижи за координацията и организацията на проекта, съществено ще допринесе с
преподавателския си и методичен опит в подобряването на учебния процес.
ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПРОЕКТА.
Опитът ни от управление на малка фирма, особено през „бурните финансови времена” на 1996-97 г.,
ни е научил да пестим всеки лев и да инвестираме в ключовия капитал за дадена дейност – човека. Затова,
по отношение на новата апаратура, почти цялото закупувано оборудване ще бъде проектирано и изготвяно
в България с активното включване на студентите и докторантите. До сега, дори пилотната бройка на даден
уред се проектира и изработва тук на 2/3 от цената на закупуването му от чужбина, като се пести от ДДС,
транспорт, инсталиране. Освен това, създаденото в процеса кноу-хау остава притежание на българските
фирми производителки и може да доведе до значителен мултипликационен ефект от производство и износ
на научна апаратура. Такъв опит вече имаме чрез „Адванс технолоджис ЕООД”, вкарало само за 2 г. над
100 000 евро в България през 96-97 г. от продажби на собствени, сложни научни инструменти в Япония,
Южна Корея, а по- късно Италия. Тези продажби еднозначно показват, че качеството не просто не е по-
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лошо, а даже е сред най-добрите в сравнение с конкурентните продукти. Инвестицията в човешкия фактор
не трябва да се разбира само като заплати и обучение, но и емоционална мотивация. Ще се изгради сплотен
екип и с нетрадиционни средства (тим билдинг, брейн сторминг). Още от самото начало на проекта ще
обучаваме (включително чрез командировки) не само обучителите, но и студентите. Предвижда се
посещение при партьори в Университета в Дърхам, Великобритания на доц. Г. Иванов и на студентите
Симеон Николов и Ралица Данчева. С оглед икономии от транспортни разходи на връщане ще вземем
закупената от там апаратура.
Финансовият план на проекта определя движението на планираните парични потоци във времето и
е представен в приложение 4 и следващата Аргументирана обосновка за исканите парични средства.
Относителният дял на основния вид разход (закупуване на апаратура, информационни продукти,
материали и консумативи) е приблизително 43,14% от предвидените финансови средства за проекта, което
отговаря на основната цел на проекта – изграждане на капацитет на Центъра.
Създаване на благоприятна среда за млади учени.
Тематиката на проекта е актуална и важна и позволява изработването на поне няколко възможни
докторски трудове. В следствие на интензивната дейност по проекта и създаването на Центъра УАСГ ще
станат притегателно място за извършване на конкурентоспособни научни изследвания и кариерно
израстване.
В проекта участват 1 млад учен на 35 г., 2ма докторанти и 7 студенти 1, 4 и 5 курс от УАСГ, но се предвижда
да бъдат привлечени още доста партньори - най-вече студенти.
Потенциал за бъдещо развитие на научната група, изпълняваща проекта
Изследванията в областта на нанотехнологиите представляват част от ядрото на научните усилия в
целия свят. Предлаганият проект ще даде възможност за пренасочване на част от значимия научен
потенциал на България в нанотехнологичната област към актуални и изключително значими проблеми в
строителството, архитектурата, пречистване на водите и геодезията. Ще се реализира, а с годините и ще се
задълбочи едно международно сътрудничество в тази област. Ще се подтиква тяхната по-практична
насоченост и приложимост на резултатите в бизнеса. Така водещият в областта на строителството
университет в България – УАСГ ще стане притегателно място за млади учени и докторанти. Очевидно,
научни проблеми от областта на нанотехнологиите, ще са сред основните области на научни изследвания
поне за следващото десетилетие. Мотивирането, подготовката и осигуряване на възможност за работа на
млади изследователи в тези области, работещи и развиващи се в рамките на България е крайно желателно.
Потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите.
Предвижда се изследванията да водят до готов краен продукт – прототипи на материали, технологии,
сензори с потенциал за бъдещо внедряване или продажба на лицензи. Вероятно в следващ проект
резултатите от изследванията ще бъдат експериментално потвърдени в рамките на чрез пилотни
изследвания. Едновременно с това, за двете години на проекта през Центъра ще бъдат обучени над 20 души
студенти, също така дипломанти и докторанти, които след това ще отидат подготвени със знанията си в
българските фирми и директно ще прилагат наученото от тази сфера.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
Целта на управлението на риска е да се идентифицират рисковите събития за проекта, а след това
да се изготви план за управление на риска за свеждане до минимум на вероятността рисковото събитие да
навреди на проекта.
Процесът на управлението на риска при проекта се състои в систематично изпълнение на набор от
функции: планиране, идентификация, анализ, справяне с риска и наблюдение. Специфичните рискове при
разработването и изпълнението на проекта обикновено се определят като: рискове по време, по разходи и
по степен на изпълнение. Рисковете по време се пораждат от вероятността да не се постигнат проектните
цели за предвиденото в проекта време. Причини за това могат да бъдат недостатъци при планирането на
проекта, непредвидено забавяне в изпълнението на някои от работите, недостатъчна координация, липса
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на конкретни ресурси и др. Рисковете по разходи се пораждат от вероятността да не се реализират
програмните цели с предвидените финансови средства. Причините отново могат да бъдат свързани със
слабости при планирането на проекта, непредвидени промени в цените на стоки или услуги или
нерационално управление на наличните ресурси.
Всички разгледани рискове и особено научните рискове са сведени до минимум чрез:
 Организирано и системно провеждане на изследванията в тази област осигурено чрез
изпълнени от колектива редица български и международно финансирани проекти в области
близка до тази.
 Правилно планиране на работния план.
 Управление на бюджета съгласно предварително приетия план.
 Провеждане на научните дейности от висококвалифициран екип от експерти и съветници, с
широки научни и технически познания и опит в областта на инженерно-техническите и
фундаментални науки.

Научно-изследователски задачи и други възможни приложения на
нанонауката в сферите на интерес в УАСГ – ПРИЛОЖЕНИЕ 01.
ТЪНКИ И СВРЪХ ТЪНКИ ФУНКЦИОНАЛНИ СЛОЕВЕ ОТ ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛИ И
НЕОРГАНИЧНИ НАНОЧАСТИЦИ. ХИМИЧНИ И БИОСЕНЗОРИ. МОЛЕКУЛНА
ЕЛЕКТРОНИКА.
Методът и върховия модел апаратура на Адванс Технолоджис ЕООД с вградено термостатиране на Пелтие
елементи (без
комерсиален аналог)
за работа с ЛБ филми
е показана тук.
През 2007 г. ние
разработихме метод
за отлагане на обвити
в органични
молекули
наночастици чрез
метода на Лангмюир
и Блоджет, като
постигнахме
монослой без
макродефекти върху
твърда подложка1
(фиг. 2). Методиката е
уникална с оглед на
това, че както и при
класическата
Лангмюир1

T. Angelov, D. Radev, G. R. Ivanov, D. Antonov, A. G. Petrov, J. Optoelec. Adv. Materials, 9 (2007) 424.

© ГЕОРГИ Р. ИВАНОВ, 2014,

PAGE 8

Блоджетова (ЛБ) методика слоевете се отлагат дискретно, един след друг, с много малка плътност на
дефектите, поради предварителното им самоподреждане на водна повърхност. Частиците могат да бъдат
отложени по този начин и диспергирани, например, в проводящ полимер с подходящ бифилен баланс.
Освен това могат да се отлагат алтернативно слоеве от различни вещества, с оглед по-добър
електротранспорт или стиковане на енергетичните нива.
Ще бъде експериментирано нанасяне на такива слоеве с наноразмерни частици върху стъклени или
гъвкави подложки с евентуално предварително нанесен слой от проводящо прозрачно покритие
(напр.ZnO, легиран с Al и/или V), което служи като електрод за слънчеви фотоелементи. Като матрица
може да се изполват тестваните от нас флуоресцентно маркирани в главата фосфолипиди (виж по-долу) –
възможности за сензорни приложения с оглед чувствителността на флуоресценцията от заобикалящата
главата среда. Алтернативно, може да се използва полимерна матрица, която пък е значително постабилна. Методиката позволява отлагането на пре полимеризиран полимер или на мономер, който в
последствие се полимеризира например с УВ светлина или напрежение. Ще бъдат проведени консултации
с И-та по Полимери към БАН с оглед избора на подходящ материал. Възможно е изпарение
(предпочтително лекия алуминий) на втори електрод отгоре върху слоя.

Фиг. 2. 30-50 нм обвити наночастици отложени като ЛБ монослой (виж литература 1). В дясно е
уникална снимка – използван е най-високочувствителния Атомно силов микроскоп в света с найострите възможни остриета. Това позволява директна видимост на наночастиците, както и
тяхното агрегиране в дървовидна структура.
С оглед повишаване на ефективността на погълнатата енергия в слоя, могат да се въвеждат
сенсибилизиращи молекули в сместа в рамките на слоя или като съседен слой. Ние сме правили успешни
систематични опити със свръх тънки филми от органични флуоресцентно маркирани молекули 2. Целта
там беше разработката на биохимични сензори на базата на открито от нас ново явление на самогасене на
флуоресценцията при близък контакт на молекулите в тънките филми на интерфейса вода-въздух3.
Показахме, че ефектът се запазва при отлагане върху твърда подложка, чрез измерване кинетиката на
луминисценция чрез сканираща микроскопия (FLIM, фиг. 3 дясно). Но няма принципна разлика дали към
така маркираните молекули ще се добавят сложни макромолекули за селективна сензорика от типа ключ ключалка или обвити наночастици за слънчеви фотоелементи и фотокаталитични приложения. Още
повече, че отлаганите от нас метални частици бяха 25 пъти по-големи от тези в аерогеловете от метални
халкогениди и са много по-трудни за отлагане. Важно предимство, което предлага ЛБ метода, е
възможността за прецизен контрол на хетерогенността (фазовото съсъществуване твърда фаза – течна
фаза или даже газообразна фаза) чрез контролиране на двумерното повърхностно налягане в момента на

2

G. R. Ivanov, J. I. Burov, "Nanodimentional Aggregates in Organic Monolayers Studied with Atomic Force Microscopy (AFM) and
Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)", AIP Conf. Proc., 899 (2007) 257.
3
G. R. Ivanov, "First observation of fluorescence self-quenching in Langmuir films", Chem. Phys. Lett., 193 (1992) 323.
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отлагане. И тъй като на нас поне не са ни известни отлагания на квантови наночастици като ЛБ филми,
това би могло да доведе до значителен научен пробив. Допълнително предимство е, че квантовите
полупроводникови наночастици вече са комерсиално достъпни (както и първите LEDове на тяхна база),
някои се синтезират в „Химическия факултет” на СУ наред с всякакви багрилни органични молекули. При
необходимост от нанасяне на по-дебели покрития ще бъде използвана апаратурата в ИОМХ – БАН при
един от приятелите ни на проекта (проф. дхн Н. Малиновски) за вакуумно нанасяне. При тях се натрупа и
значителен опит при работа им за създаване на Органични LED.

Фиг. 3. Мономолекулярен слой от органично багрило, получено по ЛБ метода. В ляво АСМ показва
съсъществуването на твърда и течна фаза както и „островчета” от няколко слоя с максимална
височина от 9 нм. В дясно същия слой изследван с FLIM. Цветът отговаря на кинетиката на
луминисценция в дадената точка. Вижда се, че в твърдата фаза (не е показана снимката на
интензитета на фотолуминисценцията), където фотолуминисценцията се самогаси, времето на
живот е по-малко по сравнение с течнага фаза.
Принципа на биосензорите е показан на долната фигура.
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Възможноста пък на наночастиците като фотокатализатори за направата на самопочистващи се и
самодизенфектиращи се покрития е илюстрирана на долните фигури:

И някои техни приложения:

Професор Майк Петти, който подкрепя този проект, и от който вероятно ще купим нашата ЛБ вана
на изключително ниска цена, ( https://www.dur.ac.uk/research/directory/staff/?id=250 ) е ко-директор на
Центъра по Молекулна и нано-размерна електроника от университета в Дърхам води проект по органични
слънчеви фотоелемнти. Ще обменяме полупроводникови квантови точки, ще ни спонсорират с химикали,
ще обменяме студенти и учени. Проф. Петти е един от пионерите в ЛБ филмите, в топ 5 в света в областта
на молекулната електроника (негови са книгите Langmuir-Blodgett films Molecular Electronics).
Консултирал е на договорна основа английското и американското правителство при създаването на
Програмите по нанотехнологии на съответните държави. Той беше по едно време и Президент на
Международното дружество по молекулна електроника и биокомпютри, на което пък ръководителят на
този проект е сред съучредителите през 1991 г. С проф. Петти се познаваме от 1989 г. от една конференция
в Париж, а през 1991 г. след едно участие на конференция, Г. Иванов работи една седмица в неговата
лаборатория, в резултат на което се появи публикация в най-авторитетното списание за ЛБ филми в
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света4. Професорите Петти и Ярууд няколко пъти са идвали в България, включително със свои студенти.
Техен студент беше на специализация в лаборатория на ИФТТ, наш доцент изкара 3 месеца там, в резултат
на което също излезе съвместна публикация. Техният Център е определено водещата лаборатория за това
направление в света, изключително добре оборудвана и финансирана. Ако настоящия проект бъде
финансиран ще имаме възможност да възродим съвместната си дейност, позамряла през последните 10 г.
поради липса на финансиране от българска страна. Те са изключително добронамерени към нас,
спонсорирали са ни с химикали. Възможността да се ползва техният опит и апаратура чрез
съвместни проекти за следващите години е изключително ценна! Писмо в подкрепа на проекта е
дадено в Приложение 5.
Илюстрация на 2 от новите ефекти, открити от Г. Иванов с приложение в химичните и биосензори
са дадени на долните 2 картинки:

НАНОКОМПОЗИТНИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ

Ако се погледне структурата на енергоразхода в едно здание
(в ляво5) ще се види, че 37,5 % от използваната енергия
служи за подгряване или охлаждане на помещенията. Тези
разходи биха могли да бъдат сериозно намалени с една
добра термоизолация на сградите, поради което „обвивката”
на сградата в програмата на Европейската комисия за
енерго-ефективно строителство (виж литература 1) е
изведен като непосредствен приоритет. В програмата се
отбелязва необходимостта от пробиви в областта на новите

4

P. J. Lukes, G. R. Ivanov, M. C. Petty, J. Yarwood, M. H. Greenhall, Y. Lvov, "Deposition and structural properties of LangmuirBlodgett films from a fluorescently labeled phospholipid", Langmuir, 10 (1994) 1877.

5

DoE, USA - 2008 Buildings Energy Data Book
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материали за термоизолация с въвеждане на елементи на
многофункционалност,
например,
производство
на
енергия.
Нанотехнологиите имат голям потенциал за подобряване на термоизолацията като позволяват потънки покрития или пълнежи да намалят топлинните загуби, което е невъзможно с конвенционалните
материали. Изследванията ще се фокусират върху разработката на нанотехнологично базирани
изолационни системи с подобрени термични и механични свойства и търсене на намаляване на
производствените разходи. Това би позволило широкото им комерсиално приложение, включително
възстановяване на съществуващите изолации. Примери за материали, които постигат това са аерогелите,

,

аерогелните композити, нанопяните, тънките наноструктурни изолатори базирани на наночастици (или
композити) с голямо термично съпротивление, които могат да се нанасят на повърхността директно като
боя или спрей.
Един от начините на производство на нано-термоизолационни покрития е комерсиализиран под
името NanoPoreТМ ( www.nanopore.com ). При него смес от силикати, титаниеви окиси и въглерод формира
високоразклонена тримерна мрежа с размер на първичните частици от 2 до 20 нм, които агрегират до поголеми (нм до мм) частици. Материалът има пори от 10 до 100 нм. Праховете се компресират до полутвърди
плочи, които се енкапсулират (евенуално под вакуум) с фолио. Вакуумните изолационни панели имат 7-8
пъти по-добри термоизолационни свойства от конвенционалните материали за термоизолация (фиг. 4).

Фиг. 4. Зависимост на термоизолационните
свойства на материала NanoPore от атмосферното
налягане (в ляво) и сравнение с най-популярните
термоизолиращи материали
NanoPore има всъщност по-ниска топлопроводност от въздуха при съответните налягания. Добрите
му термоизолационни свойства се дължат на няколко причини: 1) газовите молекули в матрицата от нанопори поради ефекта на Кнудсен (размерът на порите е по-малък от свободния пробег на молекулите въздух
от около 100 нм при нормални условия) практически не предават енергия и елиминират конвекцията; 2)
твърдотелната топлопроводност е силно намалена поради структурата (ниска плътност) и вида на
материала; 3) добавят се специални инфрачервени отражателни частици, които значително намаляват
директните излъчвателни загуби.
Сред новите термоизолационни материли популярност добиват аерогеловете. Това са материали с
голяма порьозност (80 – 99 %), голяма повърхностна площ (100 – 1000 м2/грам), които се получават
обикновено по зол-гел технология, при която течността е заменена с газ. Най-разпространени са кварцовите
аерогелове, на тях принадлежи текущият рекорд за най-малка плътност на твърдо тяло - 1,9 кг/метър2, около
500 пъти по-ниска от плътността на водата. Средният размер на порите при тях е 20 нм. Кварцовите
аерогелове пропускат слънчева светлина, но силно поглъщат топлинното излъчване. Благодарение на това,
а също така и на необичайно ниската си топлопроводимост (от 0,012 до 0,003 Вт/(м·К)), те се прилагат в
строителството в качеството на топлоизолатори, топлоудържащи материали. Под комерсиалното
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наименование Nanogel® от 2003 г. този материал се произвежда в Германия при стайни условия,
заобикаляйки скъпото свръхкритично сушене, което води до значително снижени производствени разходи.
Слой с дебелина 16 мм пропуска 70 % от слънчевата светлина, като осигурява значителна термоизолация
(U-стойност от 1 Вт/м2К). Пример за използване на този материал като покрив на спортна зала е показан на
фиг. 5.

Фиг. 5. Използване на Наногел за покрив на зала (50 мм дебело платнище). В дясно – снимка
с инфрачервена камера в студен ден показва, че покривът на залата А е много по-хладен,
отколкото монолитната зала В и покрива със стандартно платнище С.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛОЕВЕ ОТ АЕРОГЕЛОВЕ И НАНОЧАСТИЦИ В OLED.
Oрганичните светоизлчващи диоди (OLED) са комплицирани системи състоящи се от многобройни
тънки слоеве от органични материали разположени между два електрода, единият от които е прозрачен.
При прилагне на електрично поле тези системи емитират светлина. От научна гледна точка найсъщественият материал е този които емитира светлина и който естествено определя и свойствата на диода.
Разработват се два вида OLEDи – на базата на малки молекули т.н. “small molecules- SM-OLED” и полимерни
OLEDи (P-OLED) на основата на голям брой спрегнати полимери, олигомери и т.н. Потенциални емитери
за SM-OLED са предимно метални комплекси на лантанидната и VIII група, както и комплекси на Al, Zn, Cd,
Cu, Be, B и др. йони с подходящо подбрани лиганди от хетероциклени съединения като хидроксихинолини,
бензоксазоли, бензтиазоли, триариламини и др.
В Института по Оптични материали и технологии (ИОМТ - БАН), с които също си сътрудничим, се
разработват OLEDи на базата на класическата структура ITO/HTL/EL/M, където ITO е прозрачен анод от
In2O3:SnO2, HTL – слой транспортиращ дупки, EL –слой емитиращ светлина, и M – метален катод от Al.
Фунционалните слоеве се нанасят чрез изпарение във вакуум или чрез нанасяне на центрофуга. Изучава се
морфологията на отложените органични слоеве, фото- и електролуминесценцията, измерват се волтамперните (I-V) и луминесценция-напрежение (L-V) характеристики, от които се определя ефективността
на OLEDите. Изследвани са As2S3, Polyaniline (PAni), poly(9-vinylcarbazole) (PVK), N,N’-Bis(3-methylphenyl)N,N’-diphenylbenzidine (TPD), както и композитен слой от PVK:TPD, като буферни и слоеве транспортиращи
дупки. Установено е, че най-подходящ като слой транспортиращ дупки е композитът PVK:TPD, поради това
че намалява запалващото и работното напрежение и повишава луминесценцията и ефективността на
диодите. Като емитери, освен най-популярното органично съединение - tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum
(Alq3) предложено от Tang and Van Slyke от Кодак, са изследвани нови Zn комплекси, синтезирани в
Департамента по приложна органична химия в Химическия факултет на Софийския Университет от проф.
Т. Делигеоргиев - (2-(2-hydroxyphenyl) benzothiazole)zinc(acetylacetonate) Zn(BTz)(Аcac), bis(2-(2hydroxynaphtyl) benzothiazole) zinc (Zn(NBTz)2), bis(2-(2-hydroxyphenyl) benzothiazole)zinc (Zn(BTz)2) и bis(2-
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methyl-8-hydroxyquinoline)zinc (Znq2). Установено е, че луминесценцията и ефективността на синтезирания
и използуван за първи път като емитер Zn(BTz)(Аcac) са сравними с тези на Zn(BTz)2.

H3 C
Zn
O

CH3

O

O

O

N
S

H3 C
Zinc(II) [2-(2-hydroxyphenyl) benzothiazole]
acetylacetonate (Аcac Zn(BTz)

O
O
N Al
N

CH3

O

Aluminum bis(8-hydroxyquinoline)acetylacetonate
(Alq2Acac)

Беше показано, че яркостта и ефективността на OLEDите от синтезираните за пръв път AcacZn(BTz)
и Alq2Acac са сравними с тези на OLEDите от Zn(BTz)2 и Alq3.
От откриването на OLED през 1987г. до днес, много работа е извършена по подобряването на
ефективността на електролуминесцентните устройства. Въпреки, че вече е достигната почти 100% вътрешна
квантова ефективност на светодиодите благодарение на въвеждането на фосфоресцентни излъчващи
материали и изработването на многослойни структури, почти 70-80% от генерираната светлината не може
да напусне светодиода, поради общото вътрешно отражение при преминаването през отделните слоеве и
стъклото (или стъкло и въздух). До този момент са изследвани редица методи за увеличаване на добива на
светлина: текстуриране на стъклената подложка през която се излъчва светлината, поставяне на микро лещи
или фотонни кристали структури, както и въвеждането на разсейващи слоеве или на такива с нисък индекс
на пречупване на светлината. Аерогелите, с прозрачността и изключително ниския си показател на
пречупване, имат характеристики несвойствени за който и да е друг материал. Когато такива материали се
вмъкват между тънъкия луминесцентен слой и стъклото, почти всичката излъчена от луминесценция слой
светлина ефективно преминава през стъклената подложка. Tsutsui 6пръв въвежда слой от силициев аерогел
с нисък индекс на пречупване на светлината като материал в OLED структури с прозрачен анод. По-късно и
Yokogawa7 използва същия материал като завършващ слой при OLEDите излъчващи през прозрачен катод.
В последните години много компании и научни институти по целия свят работят усилено по
разработването на бели OLEDи подходящи за замяна на използваните по настоящем източници за
интериорно осветление. Бяла светлина може да се получи или при смесване на трите основни цвята или на
два допълващи се цвята. Наночастиците от излъчващи неорганични полупроводници (с големина <10 nm)
са нов клас материали, които благодарение на присъщите им квантови ефекти лесно променят цвета на
излъчваната светлина8,9. Повърхностно пасивираните наночастици притежават висока фотолуминесцетна
квантова ефективност, мотивираща тяхното използване като излъчвтели в OLED. За целта се прилагат или
последователно нанесени отделни слоеве от органични вещества (транспортиращи товари) и наночастици,
или един общ слой от смесени в едно полимер и наночастици. По този начин при комбинирането на

6

Tsutsui, M. Yahiro, H. Yokogawa, K. Kawano, and M. Yokoyama,” Adv. Mater., vol. 13, pp. 1149–1152,2001.

7

H. Yokogawa, K. Kawano, M. Yokoyama, T. Tsutsui, M. Yahiro, Y. Shigesato, NEW TRANSPARENT SUBSTRATE WITH SILICA AEROGEL
LAYER FOR SURFACE-EMISSIVE DEVICES http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=2420&DID=137928&action=detail
8

9

H. Weller, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. , 32, 1993, 41
J. H. Park, J. Y. Kim, B. D. Chin, Y. C. Kim, J. K. Kim, and O. O. Park, Nanotechnology 15, 1217(2004)
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наночастици, излъчващи в областта от зелено до червено, с органични материали, излъчващи в синьо, могат
да се получат бели OLEDи.
В този проект ние планираме да проучим ефекта от въвеждането на слой от халкогенидни
наночастици и аерогелове (кварцови или от метални халкогениди) в типична OLED структура
ITO/HTL/EL/AL и как това променя характеристиките и процесите на деградацията. Морфологията на
празна и модифицирана структури ще се характеризира с АСМ.
Очаква се, че получените резултати по този проект ще имат не само научно-методическа, но и
практически аспект. Освен това, може да се очаква, че получените резултати ще допринесат за подобряване
на ефективността на светодиодите.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА НАНОНАУКАТА В СФЕРАТА НА УАСГ
1.

2.

3.

Използване на нано частици за консервиране на архитектурни паметници:
http://www.materialsaustralia.com.au/lib/pdf/Materials_Forum/Volume32/MF17.pdf Предоставено от
зам-Декана по наука на АФ доц. Милена Металкова-Маркова.
Използване на химични сензори на база наночастици за контрол качеството на въздуха със ГПС
позициониране и онлайн картографиране в реално време с ГИС – предложено от гл. ас. д-р Мая
Илиева, ГФ
Използване на нано частици за модификация на пътните настилки или за придаване на
допълнителни свойства – фотолуминисценция.

ОСНОВНА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ПО ПРОЕКТА.
Основният измерителен инструмент в областта на нанотехнологиите е Атомно-Силовият
Микроскоп (АСМ). Това е уред за директно измерване топологията на изследваните повърхности с атомна
разделителна способност. Блок схемата на уреда е показана на фиг. 2. Тънко острие се сканира по Х-У над
повърхността на изследвания образец с прецизни пиезодвигатели, като по Z

Фиг. 6. Блок схема на Атомно силов микроскоп.
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профила се проследява с минимален контакт между острието и подложката. Изследванията могат да се
провеждат във въздух, вакуум или под вода. Вертикалната разделителна способност на метода е
демонстрирана на фиг. 7, където се виждат индивидуалните атомни равнини в силициев кристал на около
0,2 нм една от друга. Модификации на метода позволяват да се изследват, например, електрическите
свойства на образец с нано разделителна способност. На фиг. 8 са показани капацитивните свойства на
наш тънък филм изследван с АСМа в катедра Физика на полупроводниците във Физическия факултет на
СУ. АСМа е и изключително полезен уред за обучение на студентите както по физика така и по
материалознание. Ще бъдат направени специални образци и ще бъдат разработени специални
упражнения за студентите и докторантите. Ще се ползват закупените върхови модели или в ИФТТ-БАН
или в Химическия ф-т на СУ (писма в подкрепа и готовност за сътрудничество са приложени и от двамата
ръководители на тези звена).

Фиг.7. Si (111) стъпала
Фиг. 8. Топография и капацитет изследвани с АСМ.
Другият основен уред, който ще модифицираме на база наличностите или ще тръгнем да
изграждаме на ново, е честотен анализатор за провеждане на Електрическа импедансна спектроскопия. Към
изследваната линейна система се подава синусоидален сигнал с ниска амплитуда. На изхода се мери на
същата честота, като амплитудата и фазата на сигнала се променят съгласно свойствата на изследвания
обект. От тези измервания се определя предавателната характеристика на системата. Сканира се в широк
честотен диапазон от милихерци до мегахерци. Чрез моделиране се определят редица свойства и явления в
обекта. Методът е изключително универсален и в областта на строителството от скоро се използва за
изследване на циментови смески и бетон, покрития, корозия при металите. Методът е основен и при
изследвания на материали за фотоелементи и горивни клетки.
Така закупените системи ще бъдат комбинирани с наскоро инсталираната апаратура при нашите
приятели и консултанти по проекта, като например: система за наноидентация със сили под 500 мН,
прецизно мерене на преместването и възможност за последваща визуализация на вдлъбнатината с
интегрирания АСМ или профиломер + универсална апаратура за механични и трибологични изпитания със
сили до 1000 Нютона + универсален изключително прецизен реометър (общо за над 1 млн. лв, И-т Механика
- БАН). Приятелят ни от Биологическия факултет на СУ доц. д-р Г. Георгиев работи в най-добре
обзаведената биофизична лаборатория в България, включваща флуоресцентен микроскоп, микроскоп под
Брюстъров ъгъл, капков реометър, две Лангмюир-Блоджетови вани с възможност за измерване на
повърхностния потенциал. Акад. Петров е всепризнат учен в областта на физиката на меката материя и е
директор на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ – БАН) с голям брой съвременна измервателна
апаратура, включително най-мощния и универсален АСМ в света (Veeco, MultiMode) оборудван с редица
приставки. Проф. Дориана Малиновска, ръководител сектор в Централната лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ – БАН), е водещ световен специалист по слънчевите
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фотоелементи - в момента е ръководител на проект NANOPV, финансиран от 7РП на ЕК. Директорът на
Института по Електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС – БАН) Проф. Здравко Стойнов е откривателят на
метода на Диференциалния Импедансен Анализ (ДИА) за по-прецизна обработка данните от ЕИС и е сред
топ 5 в света в областта на ЕИС. В ИОМХ– БАН с Директор Проф. Никола Малиновски, Председател на
Общото събрание на БАН, има много добре изградена база за всякакви вакуумни отлагания и разполагат с
наскоро закупен трансмисионен електронен микроскоп с редица приставки за над 1 млн. лв. Списъкът може
да бъде продължен. Целта на този проект е да изгради апаратура, която я няма никъде другаде (или поне не
с такова високо качество) в България, а не копира наличната в страната апаратура.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НАУЧЕН ПЛАН
1. Цел на научния проект:

Основните цели на проекта могат да се резюмират така:
1. Изграждане на капацитет на Центъра по Нанонауки към УАСГ за успешно участие във вътрешни и
международни научно-изследователски проекти в областта на компетентност на УАСГ чрез:
1.1. Спешно довършване на изследвания и публикуване на статии преди септември 2014 в списания
с висок импакт фактор (ИФ, 3 – 9 ИФ, напр. Phys. Rev. Lett.).
1.2. Закупуване на нова апаратура или компоненти на апаратура, довършване и до окомплектовка
на съществуващото съвременно оборудване, предоставено от Адванс Технолоджис ЕООД на
Центъра по нанонаука към УАСГ.
1.3. Изясняване бъдещата роля на Центъра с оглед специализацията на България, възможните
кратко- и средносрочни възможни приложения на нанонауката в областта на компетентност на
УАСГ.
1.4. Довършване инфраструктурата на Центъра, първи стъпки в създаването на административен и
научен капацитет с оглед предстоящото разработване на големи проекти.
1.5. Създаване на необходимата мрежа от международни контакти, включително където е
необходими чрез няколкодневни командировки на място.
2. Даване възможност на студенти, докторанти и млади учени за достъп до съвременна научноизследователска апаратура, допълващо и продължаващо обучение чрез разработка на научни
проекти, дипломни и докторски дисертации във високоприоритетната в международен и национален
план тематика на нанотехнологиите и наноматериалите. Изграждане на по-атрактивна среда за
обучение, комбинирано със средствата на е-обучение 2.0 и виртулна лаборатория за отдалечено
наблюдение и контрол на експеримента. Повишаване атрактивността на УАСГ за студенти, особено
за чуждестранни студенти от региона в англоезичните обучения по ССС и архитектура.

2. Очаквани научни резултати:
2.1.
Разработка на прототипи на химични и биологични сензори за изследване на
вторични замърсители на вода.
2.2.
Разработване на метод за експресен анализ на място на замърсяването на вода по
метода на Лангмюировия филм.
2.3.
Работа по само почистващи се покрития и тяхното нанотънко нанасяне по метода
на Лангмюир и Блоджет.
2.4.
Доокомплектовка на апаратурата в Центъра по нанонауки към УАСГ.
2.5.
Подготовка на проекти за участие в конкурси към ФНИ и Хоризонт 2020 на ЕС.
2.6.
Реализиране на поне 2-3 публикации в списания с ИФ над 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАБОТНА ПРОГРАМА
ПРОЕКТИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ЗА 2014Г.
Етапи на научната разработка
(подробно описани научни дейности)
1. Закупуване, инсталиране и настройване на система за
ЛБ филми
2. До окомплектовка с предусилвател и оцифроване на
патч-кламп усилвател
3. Закупуване и инсталиране на система за пречистване
на вода
4. Изграждане на ИКТ инфраструктурата на Центъра
5. Изследване на филми от флуоресцентно маркиран
липид с апаратурите от т.1 и т. 2.
6. Определяне интересите и възможностите на УАСГ за
развитие на определени направления от нанонауката.
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и
предизвикателствата пред Центъра.

Резултати

Методика
Методика
Инсталиране
Инсталиране
Публикации
Доклад
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСЪК НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ

П
о
д
п
и
с

Име, презиме, фамилия, длъжност, катедра, факултет, възраст*

1. Георги Росенови Иванов, доц. д-р инж., Р-л Център по Нанонаука към УАСГ, (51)
2. Стойо Петков Тодоров, проф. д-р инж., Декан, ФТС (51)
3. Ирина Стойкова Костова, доц. д-р инж., Декан, ХТФ (54)
4. Ангел Тодоров Апостолов, гл. ас. д-р, кат. Физика, ХТФ (46)
5.

Димитър Назърски, проф. д-р инж., кат. Строителни материали и изолации (пенсиониран),СФ (69)

6. Анна Кирилова Амова – Костова, гл. ас., докторант, кат. Физика, ХТФ (40)
7.

Ирена Павлова Сулай, редовен докторант, кат. Геотехника и кат. Пътища, ФТС (28)

8. Стефан Христов Адов, студент 1 курс ВиК, ХТФ, (19)
9. Мария Атанасова Колева, студент 1 курс ВиК, ХТФ, (19)
10. Емине Ниязи Ешреф, студент 1 курс, ССС англ., СФ, (19)
11. Стефан Людмилов Стефанов, студент 1 курс, ССС англ. СФ, (20)
12. Борислав Емилов Александров, гл. ас. д-р инж. кат. „Геодезия и геоинформатика”, ГФ, (50)
13. Мая Благоева Илиева, гл. ас. д-р инж. кат. „Геодезия и информатика”, ГФ, (32)
14. Звезделин Иванов Пейков, доц. д-р, Ръководител кат. Физика, ХТФ, (59)
15. Симеон Владимиров Николов, студент, 1 к., ТС (20) – предложен за IT администратор на проекта
16. Пламен Богданов Малджански, Зам. Ректор по межд. сътрудничество, УАСГ, ГФ (54)
17. Милена Илиева Металкова-Маркова, Доц. д-р арх., Зам. Декан по науката, АФ (45)
18. Гергана Боянова Антова, гл. ас. инж., кат. „Геодезия и геоинформатика“, ГФ (37)
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19. Илина Иванова Савчева, инж.-химик, кат. „Физика“, ХТФ (54)
20. Тони Венелинов, гл. ас. д-р, Кат. ВиК и пречистване на води, ХТФ (35)
21. Гичка Кутова – Каменова, Доц. д-р арх., Кат. Сградостроителство, АФ (47)
22. Ралица Иванова Данчева, студент 4 к., ССС англ., СФ, (22)
23. Димо Жилянов Желев, студент 5 к., ССС (24)
24. Александрина Ивайлова Маринова, ЕРАЗЪМ студент 4 к. Архитектура (23)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОЕКТИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ
ЗА 2014Г.
1.

АПАРАТУРА, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ

2.

МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ, КОНСУМАТИВИ, ИЗМЕРВАНИЯ

3.

ДОСТАВКА НА ЛИТЕРАТУРА

4.

КОМАНДИРОВКИ (в т.ч.в чужбина) до 20%

2 700

5.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА , СЪГЛАСНО НАРЕДБА №9

2 500

6.

КАНЦЕЛАРСКИ, КОПИРНИ УСЛУГИ И ПТТ до 500 лв. –

7.

ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - 10% ОТ ОБЩАТА СУМА

14 000
2 800
200

300
2 500
ОБЩО:

25 000 лв.

Необходими средства за 2015г. – етап 2 (ако се предвижда такъв) - 25 000 лв.
Обща сума за двете години: - 50 000 лв.
Ръководител на научния колектив …………………............
Доц. д-р инж. Георги Иванов

АРГУМЕНТИРАНА ОБОСНОВКА ЗА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА.
Основната част от средствата и през първата и през втората година от договора ще отидат за
закупуване и изграждане на апаратура. Тъй като сме специалисти в проектирането и направата на скъпа
научна апаратура навсякъде, където е възможно ще се стремим към закупуването на отделни компоненти
и последващо създаване на апаратура. Опита ни показва, че по този начин изразходването на средства е 3
пъти по-ефективно спрямо купуването на готов краен продукт.
През първата година по-специално ще се закупи система за изследване на Лангмюирови филми и
получаване на ЛБ филми. Кой от двата варианта на предложените оферти да изберем зависи в крайна
сметка от конкретния финансов план на плащанията и точни технически параметри, които ще се
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постигнат. Друго основна апаратура, необходима за работата на първата (и на следващите) е система за
пречистване на вода. Тук цените силно варират от 800 до 4500 лв. в зависимост от желаната чистота и
необходимия дебит, както и от опции като озонно пречистване, специални микрофилтри, затова оферти
не са приложени. Ще бъде до окомплектована системата за патч-кламп изследвания с предусилвател и
оцифроваща глава. Към този метод е необходим и пулър на пипети, евентуално източник на променливо
акустично налягане, държач на пипетите. Това са неща под 1000 лв. Също под 1000 лв. са и закупуването на
2 или 3 компютъра необходими за управлението на всяка една апаратура. С цел икономия, апаратурата е
изцяло и единствено под компютърен контрол, което спестява нуждата от челни панели, копчета, и др. но
пък са необходими по-голям брой компютри.
Предвидена е сравнително голяма сума за командировки, тъй като по този начин ще се установят
нужните контакти, необходими в подготовката на следващите научни проекти на Центъра. По-специално,
предвижда се посещение на Университета в Дърхам (Великобритания) при нашите партньори и създателя
на сходна лаборатория там Centre for Molecular and Nanoscale Electronics https://www.dur.ac.uk/cmne/
Академик Майк Пети. Г. Иванов с 2ма студенти се предвижда да отидат там за кратко през април.
Възможно са и посещения при Проф. Пааво Кинунен от Университета на Хелзинки, Финландия и проф.
Ворош от ETH Zurich. Предвидени са средства за участие на членове на колектива на конференции и
школи.

ДЕКЛАРАЦИЯ
от доц. д-р Георги Росенов Иванов
катедра Физика, ХТФ
при УАСГ
Ръководител колектив на проектно предложение

Аз долуподписаният/та доц. Георги Р. Иванов, в качеството си на ръководител колектив на
проектно предложение със заглавие „ ............................. „ кандидатстващо в конкурс за финансиране на
научно-изследователски разработки в УАСГ,

ДЕКЛАРИРАМ,
че никой от членовете на колектива не е участвал и не участва в момента в друго научно изследване с
подобна на предлаганата от нас научна тематика.

Ръководител колектив:
(Доц. д-р инж. Георги Иванов)
Дата 28.02.2014
гр. София
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Приложение 5 – Автобиография на научния ръководител на проекта
Доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов
ЖК. ЯВОРОВ, БЛ. 38, ВХ. Б, 1111 СОФИЯ

тел. (02) 873 29 41; мобилен: 0885 465 535
E-mail: george@at-equipment.com

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Националност
Дата и място на раждане

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Обобщение

Българска
30 май 1962 г., гр. София
Водещ специалист в областта на молекулната електроника и органичните
нанотехнологии. Едногодишна постдокторантура в Университета на Ню Йорк (САЩ) и
специализации при 3ма от 5мата водещи международни специалисти в тази област (в
Германия, Великобритания и Япония). Повече от 20 г. опит в ръководене на
високотехнологична фирма и проекти, 25 г. приложна 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, опит в риск
мениджмънта, 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).

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа

От юли 2012 г. и до сега
Ръководител, Център по Нанонаука, УАСГ, без заплащане
Създаване инфраструктурата на високотехнологичен център във високо приоритетните
области на наноматериалите и нанотехнологиите.

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа

От 1994 г. и до сега
Адванс технолоджис ЕООД, ул. Постоянство, бл. 253, вх. Е, www.at-equipment.com
Високо технологично развойно и производствено микро предприятие в областта на
нанотехнологиите. Сфери на дейност: научно приборостроене, автоматизация,
дистрибуция на научно-изследователска апаратура.
Управител и съсобственик (собственик от 1998 г.)
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,
1996 – 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 Великобритания – 2000 – 2001 г.; разработва и продава честотни анализатори в

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Основни постижения
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България – 2002 – 2010 г.; 4 проекта за автоматизация на научни апаратури; първи
продажби и поддръжка на атомно-силови микроскопи в България – от 2007 г.
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и постижения

От феврари 2009 г. и до сега
Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет,
катедра Физика.
Упражнения, а от 2011 г. и лекции, по физика на български и английски. Текущо участие в
проект финансиран от МОН с р-л ст.н.с. К. Костадинов от И-т Механика, БАН. Текущо
научно сътрудничество с чл. кор. Здр. Лалчев от Биологически факултет на СУ. През 2010
и 2011 г. проекти към Ф „НИ” и ОП „Конкурентноспособност”.
Доц., д-р, инж.
От 1.01.1988 г. до 31.05. 2007 г.
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.
Научен сътрудник I ст., д-р, инж.
Разработване, ръководене и участие в научни и внедрителски проекти, 20 научни (12 от
тях в списания с ИФ) публикации и 1 внедрен патент, общ ИФ около 19, индивидуален ИФ
около 7.5, множество международни проекти, ръководене на 3 успешни проекта
финансирани от МОН, над 45 международни цитата.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Наименование на придобитата
квалификация

19 – 21 ноември 2010 г.
Технически университет - София

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Наименование на придобитата
квалификация

31.10 – 04.11 2005 г.
Университета в Мериленд (САЩ), Център за флуоресцентна спектроскопия и Фирма
Пикокуант (Германия)
3ти Европейски курс по принципи и приложения на флуоресцентната спектроскопия с
разделителна способност по време, Берлин, Германия.

• Дати (от-до)
• Име и вид на организацията
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

30.05.2002 – 31.05.2003
State University of New York at Buffalo
Изследване на биомембрани чрез патч-кламп метод.

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

До юли 2003
Институт по физика на твърдото тяло, БАН. Научен консултант – акад. дфн Александър
Петров, директор – най-младия академик. Специализации и командировки в чужбина.

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.

Постдокторанстска специализация
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• Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Наименование на придобитата
квалификация

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

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

1997 г., 3 месеца
Курс по стратегическо управление, УНСС, София

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

1996 г., 30 + 45 дена
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).

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Октомври 1981 – 1987 г.
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Физически факултет.

• Наименование на придобитата
квалификация
• Дати (от-до)
• Средно образование

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Математика, физика, схемотехника, електроника, програмиране. Дипломна работа (3 г.)
свързана с разработка на система за измерване кинетиката на фотолуминисценцията с
броене на фотони, включваща разработка и изработка на най-бързия за времето си
компютърен интерфейс и програмиране директно на машинен език за PDP11.
Магистър, специалност инженерна физика, специализация – микроелектроника и физика
на полупроводниците.
1972 – 1981 г.
Английската гимназия в гр. София - 114 ПГ и Руска прогимназия - 133 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;
Член-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 бизнеса.
Сериозни предприемачески умения. Управление на бюджети. Постоянство и упоритост за
достигане на целите. Устойчивост на стрес.
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 CRM софтуер; опит с графични и визуализиращи пакети.
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Приложение 6. Писмо в подкрепа на проекта от Директора на ИФТТ,
Координатор на Европроект за 4,5 млн. евро Академик дфн А.Г. Петров
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Приложение 7. Писмо в подкрепа на проекта от Декана на Факултета
по Химия и Фармация към СУ, координатор на милионен Европроект
чл. кор. дхн Тони Спасов
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СКЛЮЧЕН Е И ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА ПО
НАНОНАУКА КЪМ УАСГ И КАТЕДРА ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, ГР. БЪРНО,
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА.

© ГЕОРГИ Р. ИВАНОВ, 2014,

PAGE 30

