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“Развитие на интердисциплинарно мислене
и обучение на младите учени в областта на
взаимодействието на светлината с
материални среди”
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Европейски социален фонд

Проектът е финансиран по конкурс към Главна
дирекция „Структурни фондове и международни
образователни програми” на Министерството на
образованието, младежта и науката на РБългария
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:  BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за
развитието на докторанти, пост-докторанти, 
специализанти и млади учени”
Приоритетно направление 3 “Подобряване на
качеството на образованието и обучението в
съответствие с потребностите на пазара на
труда за изграждане на икономика, основана на
знанието”
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Структура на проекта и
изпълнители
ИЕ-БАН – водеща организация
ИА-БАН- партньор
Оптелла ООД – партньор

1) Екип за организация и управление на проекта
Ст.н.с. д-р Екатерина Борисова – координатор на проекта, ИЕ-БАН
Ирина Близнакова – технически сътрудник, ИЕ-БАН
Йорданка Драгоманова – счетоводител на проекта, ИЕ-БАН

2) Консултативен съвет на партньорите
Ст.н.с. д-р Санка Гатева, ИЕ-БАН
Ст.н.с. д-р Таню Бонев, ИА-БАН
Ст.н.с. д-р Радослав Заманов, ИА-БАН
Ст.н.с. д.ф.н. Лъчезар Аврамов, ОПТЕЛЛА ООД
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Целева група и други детайли

Продължителност – 09.2009 – 08.2011 год.

Обща субсидия – 510 438 лева

Аванс – 102 000 лева

Схемата на разплащане е под формата
на “reimbursement”,т.е. първо разходите, 
после отчитане, разглеждане, 
евентуално одобрение и възстановяване
на извършените в предходния период
разходи по проекта.

Всички млади учени, докторанти и постдокторанти
(до 35 г.) от Институт по Електроника-БАН и Институт
по Астрономия-БАН
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Обучение
Лектори от ИЕ-БАН и ИА-БАН
Външни лектори
Чуждестранни лектори – 6 
визити
Организация и провеждане на
летни школи и семинари

Задължително присъствие на обученията на представителите на
целевата група. Приемат се за допустими не повече от 15 % 
отсъствия по уважителни причини.

Всеки път е необходимо да се попълва присъствен лист с подпис
от представителя на ЦГ и от лектора, които се предават в МОМН!
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Предвидени индивидуални
разходи за целевата група
Стимулиране на младите учени (ще бъде изплащано на 4 части, 
съгласно схемата за ре-финансиране на извършените разходи от
МОМН през годината) 

Едно участие в международна конференция или краткосрочно
пътуване до чуждестранна лаборатория за всеки един от ЦГ – с
такса правоучастие, хотел, дневни и пътни разходи (ще се
подават обосновани заявки до съвета на партньорите)

Една краткосрочна командировка в страната, за работни срещи, 
или визита в друг изследователски център (за ИА-визирани най-
вече като евент. командировки до обсерватория Рожен)

Канцеларски материали за целевата група

Наем на научна апаратура – по предварителна заявка и
обосновка на участник от целевата група (пример: СЕМ
анализ на образци)
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Предвидени общи разходи за
целевата група

Оборудване на семинарна зала 301 – климатик, мултимедиен
проектор, компютър

Оборудване на лабораторен практикум по спектроскопия

Закупуване на специализиран софтуер (LabVIEW-NI Developer 
Suite)

Абонамент за научна литература - SPIE Digital library, OSA 
Optics InfoBase

Закупуване на учебници, справочници и специализирана научна
литература – по заявка на група мл. учени (ограничено)

Участие в организираните по проекта летни школи и семинари
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Предвидени други разходи по
проекта
Заплащане на лектори
Заплащане на научни ръководители на докторанти
Материали и консумативи
Осигуряване на публичност – анкети, диплянки, 
сборници
Телефон, факс, пощенски разходи
Организиране на семинари и школи
Външен одит на проекта
Разходи за организация и управление на проекта



9

Основни направления на обучението
Обучение в областта на статистически методи, анализ и
моделиране. Обработка и интерпретация на експериментални
данни. Получаване, обработка и анализ на двумерни
изображения;

Обучение за работа и осигуряване на достъп до
високоскоростни изчислителни мощности. Създаване на изцяло
нови и многопосочни възможности за изследвания;

Подготовка и осъществяване на подготовка и обучение по
спектроскопия на обекти в космоса и високата атмосфера;

Подготовка и осъществяване на курсове за обучение по
интердисциплинарни научни изследвания в областта на
взаимодействието на светлината с материални среди;

Създаване на лабораторен практикум и експериментална среда
за обучение и работа по взаимодействие на светлината с
материални среди;

Обучение по трансфер на знания и технологии в иновации.
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Школи и семинари по проекта
Школа по спектроскопия и фотометрия ~08/2010

Школа по обработка на изображения и анализ на данни от
физични измервания в областта на екологията, 
медицината и нано-технологиите ~ 06/2011

Семинар по „Лазерни и оптични методи в медицината и
биологията” ~ 05/2010

Семинар по „Статистически методи за анализ на
експериментални данни”~ 10/2010
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Въпроси?
Коментарии?

За контакт:
Екатерина Борисова – ИЕ-БАН
Ирина Близнакова – ИЕ-БАН

Тел. 979-5875
стая 111 на ИЕ-БАН


