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БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - ПЛОВДИВ 

ПРОГРАМЕН ПЛАН 

за периода 2017-2018г. 

 

Централна Лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) е академично специализирано 

звено, с предмет на дейност научно-приложни изследвания, разработки и иновативен 

трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериали, 

нанотехнологии и енергийна ефективност. 

Научно-приложната и иновационна дейност на ЦЛПФ е в съответствие с целите на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно създаване и развитие на 

нови технологии, водещи към конкурентни предимства и приоритетно свързване на 

научните изследвания с потребностите на индустрията. Целите на ИСИС предпоставят 

необходимостта от  увеличаване на иновациите, засилване на върховите научни постижения 

и развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност в стратегическите 

направления.  

ЦЛПФ има потенциал, който се основава на технологии, намиращи приложение 

както в научно-приложната дейност, така и в иновациите. Колективът на ЦЛПФ има опит в 

разработването и изследването на нови наноструктурирани и наноразмерни материали като 

свръхтвърди износоустойчиви нанокомпозитни и многослойни покрития, получени чрез 

екологично чисти технологии, на многопреходни епитаксиални хетероструктури на А
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нитриди за високо ефективни слънчеви елементи, на тънки и наноразмерни слоеве за суб-

електронни прибори и сензори. Този научен опит обхваща един не малък сегмент от 

материалознанието, оптоелектрониката и микроелектрониката. Колективът на 

Лабораторията има опит и в областта на иновациите и трансфера на технологии във фирми 

от индустрията, работещи предимно за Европейския пазар. 

Програмният план на ЦЛПФ се състои от две теми, които ще се изпълняват 

самостоятелно, или в сътрудничество със звената на БАН и с други наши и чужди научни 

организации, както и с иновативни фирми. Те обхващат три приоритетни направления: 

авангардни материали, вкл. наноматериали; високотехнологични процеси, вкл. 

нанотехнологии; енергоспестяващи системи и енергийна ефективност. ЦЛПФ има опит в 

разработката на иновационни технологии и продукти, тяхното приложение и трансфер в 

индустрията. 

 

През 2017-2018 г. колективът на ЦЛПФ ще работи по следните задачи от двете 

теми на програмния план:  

Тема I: Нанотехнологии и многофункционални наноструктурирани и 

наноразмерни материали за мехатрониката и наномедицината. 

Ръководители: доц. д-р Лиляна Колаклиева, проф. д-р Румен Каканаков 

Темата се състои от 6 задачи: 

1. Разработване на нискотемпературни технологии на базата на разбалансирано 

магнетронно разпрашване в затворено магнитно поле за екологични многослойни 

наноструктурирани покрития със специални приложения. 
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2. Разработване на технологии на базата на катодно-дъгово изпарение за нанасяне на 

високотемпературни износоустойчиви нанокомпозитни свръхтвърди покрития.  

3. Нови нанокомпозитни и многослойни износоустойчиви и корозионно устойчиви 

покрития на базата на нитриди, карбиди и карбонитриди на преходни метали и DLC 

слоеве за индустриални приложения. 

4. Разработване и изследване на износоустойчиви и корозионноустойчиви покрития за 

ортопедични и дентални приложения.  

5. Изследване на механичните и трибологични свойства, на морфологията, състава и 

структурата на нанокомпозитни покрития и наноразмерни проводящи слоеве.  

6. Разработване на технологии за модифициране на метални повърхности чрез 

електролитно плазмено полиране и оксидиране. 

 

Тема II: Високоефективни слънчеви елементи, енергоспестяващи светодиодни 

излъчватели и системи, автономни енергийно ефективни комплекси.  

Ръководител: проф. д-р Румен Каканаков 

Темата се състои от 4 задачи: 

1. Високоефективни слънчеви елементи на основата на многопреходни епитаксиални 
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2. Разработване и изследване на нови светодиодни източници на светлина и системи на 

осветление с многофункционални приложения. 

3. Високоефективни енергоспестяващи технологии със светодиодни излъчватели, в т.ч. 

високоефективни RGB светодиодни излъчватели за оранжерии и полихроматични 

осветителни тела за сгради. 

4. Автономни енергийно ефективни системи. 

 

Програмният план на ЦЛПФ за периода 2017-2018г. ще се реализира при 

изпълнението на следните проекти и договори: 

 Договор „Разработване на технология за получаване на свръхтвърди 

нанокомпозитни износо- и корозионно устойчиви покрития от нитриди, карбиди и 

карбонитриди“ по ЕБР-БАН с Физико-Технически Институт на Беларуската 

Академия на Науките, Минск, Беларус, 2016-2018г. – Тема I, задача 3. 

 Договор № ДФНП-186-А1 „Разработване и изследване на износоустойчиви и 

корозионноустойчиви покрития за ортопедични и дентални приложения“ от 

„Програма за подпомагане на млади учени в БАН”, 2016-2017г.- Тема I, задача 4. 

 Договор „Сравнително изследване на многослойни наноструктурирани свръхтвърди 

покрития, получени чрез катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно 

разпрашване“ по ЕБР-БАН с Катедра по физика, Аристотел Университет, Солун, 

Гърция, 2015-2017 г.- Тема I, задача 5.  

 Договор „Нанасяне на оксидни слоеве по метода на високоволтово електрохимично 

оксидиране с предварителна електролитно-плазмена полировка“ с Физико-

Технически Институт на Беларуската Академия на Науките, Минск,  Беларус, 2016-

2020г.- Тема I, задача 6. 
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 Договор ДКОСТ-01/16, „Перспективни материали за следваща генерация слънчеви 

елементи“ с Фонд НИ, 2016-2017 г. - Тема II, задача 1. 

 Проект COST- MP1406 “Multiscale in modeling and experimental validation for solar 

photovoltaics” - финансиране на проекти по програма COST, Брюксел, 2015-2019г. – 

Тема II,задача 1  

 Договор „Разработка и изследване на нови светодиодни източници на светлина и 

системи на осветление с многофункционални приложения“ по ЕБР-БАН с Център за 

светодиодни и оптоелектронни технологии на Беларуската Академия на Науките, 

Минск, Беларус, 2016-2018г.- Тема II, задача 2. 

 Договор „Разработка на методика за нанасяне, изследване и характеризиране на 

покрития“  с фирма Нанотех груп - ООД, Пловдив - технологичен трансфер за 

индустрията. 

 Договор „Разработка и нанасяне на нанокомпозитни твърди покрития върху 

инструменти от високоскоростна стомана и волфрамов карбид“ с фирма СолТех 

ЕООД, Пловдив - технологичен трансфер за индустрията. 

 Договор „Разработване на технология за електроразрядно полиране на детайли за 

вакуумно оборудване“ с фирма Милко Ангелов Консулт ЕООД, Пловдив - 

технологичен трансфер за индустрията. 

Изпълнението на задачите от програмния план ще се финансира от сключени 

договори, бюджетната субсидия и собствени приходи от изпълнение на поръчки и трансфер 

на технологии.  

Научно-изследователската и иновативна дейности дейности ще се извършват на 

изградената в ЦЛПФ изследователска инфраструктура, както и съвместно с институти на 

БАН, ВУЗ и други организации в страната, както и с европейски партньори. 

 

Програмният план на Централна Лаборатория по Приложна Физика – Пловдив е 

приет на Общо събрание на учените с Протокол № 4 от 24.03.2017г. 


