
Национална

Пътна Карта за

Научна

Инфраструктура

РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ 

МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА 

КОНСЕРВАЦИЯ, ДОСТЪП И Е-СЪХРАНЕНИЕ НА 

АРТЕФАКТИ

(археологически и етнографски) 

Конференция НПКНИ, Пловдив, 17-19 ноември, 2022 г.
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Консорциум
Институт по физикохимия - БАН, координираща институция
Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН
Институт по катализ - БАН
Институт по обща и неорганична химия - БАН
Институт по оптични материали и технологии - БАН
Институт по полимери - БАН
Химикотехнологичен и металургичен университет, Лаборатория ЛАМАР
Централна лаборатория по приложна физика – БАН

Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Исторически факултет,
Факултет по химия и фармация и Физически факултет 

Институт за балканистика с Център по тракология - БАН
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
Национален археологически институт с музей - БАН
Национален исторически музей
Национална художествена академия
Нов български университет
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1+2

240 лаборатории, 120-150 специалисти



ЦЕЛИ
• Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, 

необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови 
материали и проучване и опазване на културни ценности и осигуряване на 
условия за тяхното устойчиво функциониране

• Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура 

 за академичната общност и осигуряване на мултидисциплинарен подход 
в научните изследвания

 за промишлени ползватели и създаване на условия за устойчивото 
развитие на икономиката

 за музейни специалисти и специалисти от държавни органии, 
ангажирани с проучване  и опазване културното наследтво

• Създаване на критична маса от млади изследователи, които да осигурят 
приемственост в опита и работата с високотехнологично изследователско 
оборудване.

• Интердисциплинарно специализирано обучение 

• Разпространение на знание
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Тенсиометър - устройство за прецизно измерване на статичен и 

динамичен контактен ъгъл и свободна повърхностна енергия 

(ИОМТ-БАН)

Модул 1

Цел 1: Ново оборудване - примери

Високотемпературна газ-хроматографска колона, за 

разделяне идентифициране и създаване методи за 

детекция на различни високо кипящи съединения и 

мономери (ИП-БАН)

Програмируем модул с повишени възможности за 

провеждане на твърдо анодиране в полу-промишлени 

условия, с цел осъществяване на услуги за 

индустриалния сектор (ХТМУ)
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Спектрофотометър  за изследване на 

етнографски обекти (ИЕФЕМ-БАН).

Вакуумна маса с купол и автоматизирано

микропроцесорно управление на топлина и

влажност (НИМ).

Филтрираща система за работа с 

метални и керамични артефакти (НИМ).

Преносим раманов спектрометър 

(СУ- Център по археометрия).

Модул 2Цел 1: Ново оборудване - примери
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Цел 1: Нови лаборатории  Модул 1

Лаборатория по електрокинетика и анализ на 

комплексни дисперсни системи (ИФХ-БАН)
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Лаборатория по консервация е реставрация на керамични и 
каменни археологически движими паметници

(НАИМ-БАН)

Преди ремонта

След ремонта

Цел 1: Нови лаборатории  Модул 2
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Система “Посейдон” за почистване 
сводна пара на археологически находки

Нова Лаборатория по консервация е реставрация 
на керамични и каменни археологически движими 

паметници

(НАИМ-БАН)

Лабораторна камина за дейности по 
консервация и реставрация

Стереомикроскоп за работа 
с археологически обекти

Цел 1: Ново оборудване
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Цел 1: Осигуряване на условия за устойчиво функциониране на 
наличната апаратура – ремонти на основни 
инфраструктурни единици

Ремонт на компютърен томограф 

(ИФХ-БАН)

(Стойност на ремонта – около 200 000 лв)

Ремонт на сканиращ електронен микроскоп (ИФХ-БАН)

(Стойност на ремонта – около 100 000 лв)

След ремонта - изображение в обратно 

отразени електрони – х 50 000 

Преди ремонта - изображение в 

обратно отразени електрони – х 5 000 

Модул 1



• извършени услуги за 33 академични организации (университети 
и институти на БАН, не участващи в ИНФРАМАТ)

• подмогнати 80 научни проекта, финансирани от ФНИ;

• подпомогнати 20 проекта, финансирани от други източници 
(МОН- национални програми, ОПНОИР - ЦВП и ЦК, билатерални 
проекти и др.)
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Цел 2: Отворен достъп до разпределената инфраструктура

 за академичната общност - мултидисциплинарен подход 
в научните изследвания

2021 г.



Ежегодно се извършват стотици анализи за над 60 фирми 
от всички сфери на промишлеността:
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Цел 2: Отворен достъп до разпределе-ната инфраструктура

 за промишлени ползватели и създаване на условия за
устойчивото развитие на икономиката

ИНФРАМАТ

Машино-
строене

Микро-
електро-

ника

Строи-
телство

Хранителна 
промиш-

леност

Фарма-
ция

Енерге-
тика



Услуги за индустрията:
примери
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Услуги за индустрията

www.infrmat.bg - успешни сътрудничества

http://www.infrmat.bg/


Регионални ист. музеи Исторически музеи Галерии и др.

РИМ Варна ИМ Бяла СБХ

РИМ Видин ИМ Балчик НХГ

РИМ Враца ИМ Исперих СГХГ

РИМ Кърджали ИМ Казанлък Национален църк.-ист.  музей

РИМ Плевен ИМ Петрич АМ Средец

РИМ Пловдив ИМ Попово АМ Септември

РИМ Разград ИМ Хисаря ИЕМ Елхово

РИМ Сливен РИМ Хасково НИАР „Плиска“

РИМ София РИМ Шумен НАР „Делтум Дебелт“

РИМ Стара Загора РИМ Ямбол
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Цел 2: Отворен достъп до разпределената инфраструктура

 за музейни специалисти и специалисти, ангажирани с
проучване и опазване културното наследтво
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Цел 2: Отворен достъп до разпределената инфраструктура

Дейности в услуга на държавата

Спасителни археологически проучвания по 
инфраструктурни прокети: 

1. „Булгартрансгаз“ ЕАД (интерконекторни връзки) 

2. Агенция пътна инфраструктура (изграждане на АМ 
„Хемус“, път Видин-Ботевград, АМ „Тракия“) 

3. Национална компания за железопътна инфраструктура. 
(железопътна инфраструктура в Южна България, София 
–Бургас, София - Гюешево) 



Справочник на ИНФРАМАТ
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Цветно издание, 128 страници
Регистрирано с ISBN 978-619-245-248-3, 2022 г.
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Справочник – примерни страници
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Справочник – примерни страници



• между 120 и 150 учени и специалисти, ангажирани с 
дейности на ИНФРАМАТ

• около 20 % млади учени, вкл. докторанти и 
постдокторанти

• значителен ръст в броя на студентите, получили 
специализирано обучение от експерти, ангажирани в 
ИНФРАМАТ
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Цел 3: Създаване на критична маса от млади изследователи, които да
осигурят приемственост в опита и работата с високотехнологично
изследователско оборудване.
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Семинар, организиран от ИФХ-БАН,
13-14 април, 2022 г.

Модул 1 Модул 2обучава Цел 4: Специализирано обучение  на 
млади учени, докторанти и 
студенти
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Цел 4: Интердисциплинарно 
специализирано обучение 

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ 
на проучването и опазването на културното наследство“ ,
организиран от ИФХ-БАН



Публикации - 67

Участия в конференции - 59
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2021 г.

Цел 5: Разпространение на знание
Трета годишна конференция под надслов 
ИНФРАМАТ: Изследователска 
инфраструктура в подкрепа на науката, 
технологитте и културата

• общо 58 доклада
•70 участници
• 16 академични институции 

2022 г.
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ИНФРАМАТ: Изследователска инфраструктура 
в подкрепа на науката, технологиите и 
културата, 2022 г. – постерна сесия

Цел 5: Разпространение на знание



Публичност
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www.infаrmat.bg

Нашият уеб-сайт:



Управление
Изпълнителен съвет и Надзорен съвет

Дискусия около кръглата маса, септември, 2022 г.
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Проблеми

• Неритмично и непрогнозируемо 
финансиране

• Липса на качествени и количествени 
ключови показатели (KPI) за оценяване на 
напредъка (препоръки на ESFRI)
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Благодаря за вниманието ! 27

Синергия и комплексностwww. inframat.bg


