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7 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

ИНФРАМАТ е 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), 

част от Националната пътна карта за научна 

инфраструктура (2017-2023). 

Инфраструктурата интегрира изследователско 

оборудване и експерти от 16 образователни и 

изследователски институции, разпределени в два модула. 

Модул 1 разполага с уникални възможности за комплексно 

охарактеризиране на материали с приложения в 

разнообразни области на индустрията. В Модул 2 са 

групирани лаборатории за анализ, реставрация и 

консервация на археологически и етнографски артефакти. 

ИНФРАМАТ осигурява комплексни изследвания и с това ново 

качествено ниво за охарактеризиране на изучаваните 

материали и културни ценности. 

Освен постигане на високо качество на научните 

изследвания в областта на новите материали и проучването 

на културни ценности, една от най-важните цели на 

ИНФРАМАТ е осигуряването на отворен достъп за учени от 

партниращи и външни академични институции, както и за 
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широк кръг от потребители, работещи в сферата на 

индустрията или за опазване на културното наследство.  

Настоящият Справочник дава възможност на 

заинтересованите потребители да се ориентират в богатия 

избор от услуги (инструментални изследвания и експертиза) 

със специализирано оборудване, които се предлагат от 

лабораториите на партньорите в ИНФРАМАТ. Той съдържа и 

редица примери за използване на предлаганите 

измерителни методи за характеризиране на разнообразни 

материали, изследвани за нуждите на индустриални и 

академични партньори и държавни институции, както и във 

връзка и с реставрация и опазване и на културни ценности. 

Научната инфраструктура ИНФРАМАТ се финансира от 

Министерството на образованието и науката на Република 

България (Договори Д01-155/2018, Д01-284/2019, Д01-

382/2020 и Д01-306/2021).  
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Партньори в ИНФРАМАТ и използвани съкращения на 
наименованията на институциите 

БАН Българска академия на науките 

ИБЦТ-БАН Институт за балканистика с Център по 

тракология „Проф. Ал. Фол“ 

ИЕЕС-БАН  Институт по електрохимия и енергийни системи 

“Акад. Е. Будевски” 

ИЕФЕМ-БАН Институт за етнология и фолклористика с  

 Етнографски музей  

ИК-БАН Институт по катализ 

ИОМТ-БАН Институт по оптични материали и технологии 

“Акад. Й. Малиновски” 

ИОНХ-БАН Институт по обща и неорганична химия 

ИОХЦФ-БАН Институт по органична химия с Център по 

фитохимия 

ИП-БАН Институт по полимери 

ИФХ-БАН  Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” 

НАИМ-БАН Национален археологически институт с музей 

НИМ Национален исторически музей 

НХА Национална художествена академия 

СУ ИФ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Исторически факултет, Център по археометрия 

СУ ФзФ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Физически факултет 

СУ ФХФ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Факултет по химия и фармация 

ХТМУ-ЛАМАР Химикотехнологичен и металургичен 

университет, Лаборатория ЛАМАР 

ЦЛПФ-БАН      Централна лаборатория по приложна физика   
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МОДУЛ 1 

Изследване на материали с 

индустриални приложения 
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Химически анализ 
 

 
 

 
Атомно абсорбционна и емисионна  
спектрометрия 

 
 

 
Рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) 

 
 

 
Газова и течна хроматография 
Мас-спектрометрия 

 
 

 
Енергийнодисперсивен рентгенов анализ (EDX) 
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Атомно абсорбционна и емисионна  
спектрометрия 

 

Вид анализ: 
 определяне съдържанието на макро- и микроелементи в 

различни типове проби – от околната среда, металургични, 
почви, галванични разтвори, храни, напитки, биологичи 
проби; 

 разработване на аналитични процедури за определяне на 
форми на химични елементи. 

 
 
 

Вид на пробата: 
течни, твърди 

 
Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН доц. д-р Албена Дечева-Чакърова 

albena@svr.igic.bas.bg, 029792504 
доц. д-р Стефка Тепавичарова 
stepav@svr.igic.bas.bg, 029793926 
ас. Антонина Ковачева 
antonina1975@abv.bg, 029792535 

СУ - ФХФ гл.ас. д-р Елисавета Младенова 
elimladenova@chem.uni-sofia.bg, 028161356 
гл.ас. д-р Цветомил Войславов  
voyslavov@abv.bg, 028161277 
докторант Валентин Георгиев 
georgi_48@abv.bg, 028161356 

 

mailto:albena@svr.igic.bas.bg
mailto:stepav@svr.igic.bas.bg
mailto:antonina1975@abv.bg
mailto:elimladenova@chem.uni-sofia.bg
mailto:voyslavov@abv.bg
mailto:georgi_48@abv.bg
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Атомно абсорбционна и емисионна  
спектрометрия 

Анализ на тежки метали в паста за зъби    
Използван е оптично емисионен спектрометър с индуктивно 
свързана плазма Prodigy 7, Teledyne Leeman Labs. 

 

 
 

 

Изследвания за ЗЕОЛИН ЕООД, проведени в ИОНХ-БАН. 
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Атомно абсорбционна и емисионна  
спектрометрия 

 

Съдържание на токсични елементи в 
дезинфектанти за басейни 

Използвана е електротермична атомно-абсорбционна 
спектрометрия. 
Определяне съдържанието на As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb , Se в 
различни препарати за дезинфекция на басейни. 

Анализите са по поръчка на различни фирми, занимаващи 
се с дистрибуция на дезинфектанти: „СИВЕН“ ЕООД, „Акуа 
сентре”, „HSH Chemie“, извършени са в Лаборатория по 
Атомно абсорбционна и емисионна спектрометрия, СУ-
ФХФ. 
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Атомно абсорбционна и емисионна 
спектрометрия 

 

Съдържание на Cu, Pb, Sn в проби от припой 
 

Използвана е пламъкова атомно-абсорбционна 
спектрометрия. 

 

 

 

Припоите се използват в производството на печатни 
платки и е от голямо значение съставът да е точно 
определен. 

Анализите са по поръчка на фирма Микрон-20 ЕООД, 
извършени в Лаборатория по Атомно абсорбционна и 
емисионна спектрометрия, СУ-ФХФ. 
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Атомно абсорбционна и емисионна 
спектрометрия  

 
Определяне съдържанието на основни 

компоненти в разтвори от електролитни вани 
 
 

 

 
Използвана е пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия. 
Определено е съдържанието на никел като NiSO4.7H2O и 

NiCl2.6H2O и цинк като ZnCl2. 

 

 

 

Анализите са по поръчка на фирми, занимаващи се с 

електролитни покрития: „Акваформ“, „KASI”, „Колхида 

метал“, ЕТ „Чипева“ и са извършени в Лаборатория по 

Атомно абсорбционна и емисионна спектрометрия, СУ-

ФХФ. 
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Рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) 

 

Вид анализ: 
 
 качествен и количествен неразрушаващ анализ на 

материали съставени от химични елементи с поредни 
номера между Ca (20) и U (92); 

 измерване на дебелини и процентен състав на слоевете в 
еднослойни и многослойни метални покрития. 

 
 
 
 
 

Вид на пробата: 
течни, твърди и прахообразни материали;  
метални покрития върху различни подложки. 
Недеструктивен метод за анализ. 

 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИФХ-БАН доц. д-р Милко Монев monev@ipc.bas.bg, 

02 979 2538 
химик Веселина Чакърова 
vchakarova@ipc.bas.bg, 02 979 2538 

 

mailto:monev@ipc.bas.bg
mailto:vchakarova@ipc.bas.bg
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Рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) 

 
Дебелини на метални покрития 

 

 

 
Определяне на дебелина на 
сребърно покритие върху сплав. 

Определенa e дебелина 
на никелово покритие 
върху желязо. 

 

Изследвания по заявка на фирми Костал България 
Аутомотив ЕООД и Алрет ЕООД, извършени в ИФХ-БАН.   
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Газова и течна хроматография 
Мас-спектрометрия 

Вид анализ: 
 Деструктивно и недеструктивно определяне съдържанието на над 

70 елемента (от 7Li до 238U) в концентрационен интервал от ng/kg до 
%; 

 определяне на изотопното съдържание на елементите; 

 определяне на структурата на веществата; 

 разделяне и идентифициране на компонентите и анализ на състава на 
сложни смеси; 

 разработване и валидиране на методи за качествен и количествен 
анализ; 

 качествен и количествен анализ на органични и неорганични 
вещества–продукти на органичен синтез, фармацевтични вещества, 
природни продукти, индустриални и битови отпадъци, др. 

Вид на пробата: 
газове, течности, твърди проби 

 
Институция и лице за контакт: 

ИП-БАН  д-р инж. Пенчо Тулешков 
pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477 

ИОХЦФ-БАН доц. д-р Свилен Симеонов 
svilen@orgchm.bas.bg, 029606114 

ИК-БАН д-р Диана Филкова 
dfilkova@ic.bas.bg, 029792550 

СУ-ФХФ доц. д-р Христо Чанев 
ohhc@chem.uni-sofia.bg, 028161249 
ас. Стела Георгиева 
ohsg@chem.uni-sofia.bg, 028161365 

СУ-ИФ доц. д-р Валентина Любомирова 
vlah@chem.uni-sofia.bg, 028161298 

 

mailto:pen.tul@polymer.bas.bg
mailto:svilen@orgchm.bas.bg
mailto:dfilkova@ic.bas.bg
mailto:ohhc@chem.uni-sofia.bg
mailto:ohsg@chem.uni-sofia.bg
mailto:vlah@chem.uni-sofia.bg
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Газова и течна хроматография 
Мас-спектрометрия 

Съдържание на хитозан в течен листен тор с 
търговско наименование„SCS NANO“ 

 

 

 

Определено е количествено 
съдържанието на хитозан в 
изледваната проба като е 
разработен нов метод за 
високоефективна течна 
хроматография по абсолют-
ната калибровка с детектор по 
индекс на пречупване. 

 
 

Експертиза за Институт по лозарство и винарство – Плевен 
и Глобал Агро Сълюшън ООД, извършена от ИП-БАН. 
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Газова и течна хроматография 
Мас-спектрометрия 

Определяне на химичен състав на проби  
от околната среда  

 

Използвана е мас-спектро-
метрия с индуктивно-

свързана плазма (ICP-MS). 
Определено е съдържа-
нието на макро, микро- и 
следови елементи в 
питейни води от района 
на гр. Хасково. 

 

 
Изследвания за Фондация ХАЛО 2019, проведени от 
Лаборатория по „Следови анализ: ИСП техники и 
радиоаналитични методи“, Катедра „Аналитична химия“, 
СУ-ФХФ. 
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Енергийно дисперсивен рентгенов анализ (EDX) 

 

Виданализ: 

 химически елементен анализ; 

 процентно тегловно или атомно разпределение на химическите 
елементи; 

 картографиране по химически елемент; 

 съчетава се със сканираща или трансмисионна електронна 
микроскопия. 

 
Вид на пробата: 
твърда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Институция и лице за контакт: 
ИФХ- БАН проф. д-р Богдан Рангелов 

rangelov@ipc.bas.bg, 029792533, -3561 
СУ - ФХФ д-р Любен Михайлов 

nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg, 0888960858 
 

mailto:rangelov@ipc.bas.bg
mailto:nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg
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Енергийно дисперсивен рентгенов анализ (EDX) 

Химически състав на компоненти, използвани в 
автомобилната индустрия, с цел проследяване на 

качеството на изработваните детайли 

 

Електронен 
микроскоп JEOL 
6390 с INCA 
Oxford EDS 
анализатор. 

  
С метода на eнергийно дисперсивен рентгенов анализ е 
определен химическият състав на детайлите. 

 
Изследванията са извършени в Лабораторията по 
електронна микроскопия на ИФХ-БАН.  
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Спектроскопски методи 

 

 
Ядрен магнитен резонанс 

 

 
Електронен парамагнитен резонанс - ЕПР 

 

Инфрачервена, видима и ултравиолетова 
спектроскопии 

 

Раманова спектроскопия 
Фотоемисионна спектроскопия 

 
 

Рентгенова фотоелектронна спектроскопия 

 

 
Фотолуминсцентна спектроскопия 

 

 
Мьосбауерова спектроскопия 
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Ядрен магнитен резонанс 

Вид анализ: 
 определяне на молекулна структура; 

 качествен и количествен анализ на продукти на органичния 
синтез, фармацевтични вещества, природни продукти; 

 качествен и количествен състав на смеси от синтетични 
и/или природни вещества; 

 структура и размери на частици в колоидни разтвори на 
повърхностно-активни вещества, полимери и др.; 

 молекулна динамика и взаимодействия, кинетика на 
химични реакции и молекулни трансформации, молекулна 
дифузия; 

 анализ на произхода, автентичността и качеството на храни 
и напитки (мед, вино и др.); 

 структура и състав на органични и неорганични вещества в 
твърда фаза, мезопорести силикати, зеолити, полимерни 
материали и др. 

Недеструктивен метод за анализ. 
Типични образци: 
течни и твърди (прахообразни) проби, микрохетерогенни 
материали, гелове, течно-кристални проби. 

Институция и лице за контакт: 
ИОХЦФ-БАН проф. д-р Павлета Шестакова 

psd@orgchm.bas.bg,029606136 
СУ - ФХФ проф. д-р Росица Николова 

rnikolova@chem.uni-sofia.bg, 028161392 
д-р Невена Петкова-Янкова 
nipetkova@chem.uni-sofia.bg, 028161249 
д-р Никола Бурджиев 
nburdzhiev@chem.uni-sofia.bg, 028161225 

 

mailto:psd@orgchm.bas.bg
mailto:rnikolova@chem.uni-sofia.bg
mailto:nipetkova@chem.uni-sofia.bg
mailto:nburdzhiev@chem.uni-sofia.bg


27 

 
Ядрен магнитен резонанс 

Структурно охарактеризиране на междинни 
продукти и активни субстанции за 

животновъдството 
 

Използван е ЯМР спектрометър Bruker Avance III 500MHz. 

 
 
Приложени са 
едномерни и двумерни 
ЯМР-техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Доказана е структурата на 

модифицирани форми на 

салиномицин натрий. 

Изследвания за БИОВЕТ Пещера, извършени от 
Лаборатория по ЯМР, СУ-ФХФ. 
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Ядрен магнитен резонанс 

Активни субстанции в лекарствени средства 

чрез ЯМР спектроскопия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изследвания за Антибиотик-Разград АД, Балканфарма-

Троян АД, Купро и др. фармацевтични компании, 

проведени в ИОХЦФ-БАН. 

Цел на анализите 

 качествен и количествен 
анализ на съдържанието на 
лекарствени субстанции; 

 изследване на чистотата и 
съдържанието на изходни 
материали за производство 
на лекарствени вещества; 

 доказване на идентичност 
на лекарствени субстан-
ции. 

 
Изследване на капки за очи: 

 сравнителен анализ с референтни 
проби от други  търговски продукти 

 анализ на разпределението на 
активните вещества в съставните 
компоненти на лекарствения продукт; 

 изследване на взаимодействието на 
активните вещества с други 
компоненти на лекарствения продукт. 
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Комплексни анализи 

Предоставяне на научна експертиза за държавни 

институции 

 
Използван е комплексен подход, включващ ЯМР спектроскопия, 

високоефективна течна хроматография, мас спектрометрия – 

извършен е анализ на голям брой проби от местопроизществия. 

 

  
 съдържание на вещества, представляващи опасност за 

човешкото здраве и околната среда 

 възможност да бъдат използвани за производство на забранени 
вещества. 

Аналитична експертиза за ГД БОП към МВР, Национална 

следствена служба и Прокуратура на Република България, 

предоставена от ИОХЦФ-БАН. 

Предоставена е експертиза 
относно: 

 определяне на произхода 
на пробите – продукти от 
производство или 
отпадъци. 

 определяне на състава, 
свойствата и потенциал-
ното предназначение на 
пробите 
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Електронен парамагнитен резонанс 

Вид анализ: 
 идентифициране и определяне на валентното състояние и 

локалната структура на парамагнитни йони в електродни 
материали, сензори, катализатори, строителни материали, 
фармацевтични вещества, минераложки образци; 

 детектиране, характеризиране и количествен анализ на свободни 
радикали в облъчени органични и неорганични вещества, 
хранителни продукти и напитки; 

 анализ на продукти и материали със структурни дефекти като 
полупроводници, диелектрици, полимери, луминесцентни 
материали, минерали; 

 качествен и количествен анализ на археологични артефакти като 
мазилки, глинени изделия, керамика, стъкла; 

 кинетика на каталитични и полимерни реакции под действие на 
различни стимули (температура, светлина във видимата и 
ултравиолетова област); 

 диференциране на неграфитизирани и графитизирани 
въглеродни материали; 

 EПР дозиметрия – oпределяне на погълната доза йонизиращо 
лъчение получена еднократно или акумулирана в различни 
материали; 

 Оценяване на антиоксидантните свойства на натурални и 
синтетични продукти. 

Недеструктивен метод за анализ. 
 
Вид на пробата: проби в твърдо и течно състояние 

 
Институция и лице за контакт: 
ИК- БАН гл.ас. д-р Ралица Младенова 

ralitsa@ic.bas.bg, 0297923591 
ИОНХ - БАН Росица Кукева 

rositsakukeva@yahoo.com, 029793574 
 

mailto:ralitsa@ic.bas.bg
mailto:rositsakukeva@yahoo.com
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Електронен парамагнитен резонанс 

 
Идентифициране на облъчeни храни 

    

     
    
Облъчването на храни с γ-лъчи е 
добре установена нетермична 
технология за стерилизация и 
микробно обеззаразяване на 
различни хранителни продукти. Тази 
процедура подлежи на контрол, тъй 
като води до образуване на 
свободни радикали, които могат да 
се регистрират с ЕПР спектроскопия. 
При γ-облъчени храни от растителен 
произход се регистрира типичен 
„целулозо-подобен“ ЕПР спектър, 
който се счита за недвусмислено 
доказателство за предходна 
радиационна обработка. 

       

 

 

Анализ за фирма Интерснак България ЕООД от ИК-БАН. 

Три от основните 
стандарти за иденти-
фициране на облъ-чени 
храни, приети от ЕК  по 
стандартизация, използват 
метода на ЕПР (за aнализ 
на гама облъчени билки и 
подправки EN 1787; 
сушени плодове, 
съдържащи кристална 
захар EN 13708 и месо с 
кост ЕN 1786).  
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Електронна парамагнитна дозиметрия 

 

 

 
Йонизиращите лъчения имат вредно 
въздействие върху живите организми, 
поради което се налага строго 
наблюдение на процесите на 
радиоактивно облъчване и извършване 
на дозиметричен контрол. 

 
В случай на радиационна авария е 
възможно оценката на абсорбираната 
доза от индивидите да се извърши по 
два начина: чрез анализ на 
биологични проби взети от засегнатия 
или чрез анализ на материали – 
твърди вещества, намерени около или 
в облеклото на засегнатия индивид.  

 
При облъчване в тези вещества (дозиметри) се индуцират 
парамагнитни дефекти, които могат да се регистрират с 
Електронен парамагнитен резонанс и така да се извърши бърза 
и сигурна оценка на дозата.Най- широко използвана в 
инцидентната ЕПР дозиметрия е обикновената захар или 
захароза, тъй като е лесно достъпна, тъкано-еквивалентна и се 
характеризира с липса на фонов сигнал преди облъчване, без 
нужда от предварителна пробоподготовка. 
 
 
 

Изледвания на ИК-БАН. 
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Електронен парамагнитен резонанс 

 

EПР анализ на керамичен образец 
 

Проблем: 
Неравномерно 
оцветяване на 
керамика по време на 
изпичане. 

Резултат: Установяване на 
разпределението на Mn2+ и 
Мn4+ йони в различни участъци 
на предоставения за анализ 
образец. 

 
 

 

ЕПР спектър на материал 
получен от вътрешната област 
на образеца (вляво), с 
доминиращ сигнал от MnO2 и 
ЕПР спектър на материал от 
външната  област на образеца 
(вдясно), съдържащ сигнал от 
Mn2+ йони в Al2O3. 

Изследване за “Техкерамик-М” ООД от ИОНХ-БАН. 
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Инфрачервена, видима и ултравиолетова 
спектроскопия 

Вид анализ: 
 качествен и количествен анализ на неорганични и органични 

вещества, едно- и многокомпонентни системи;  

 прилага се за археологични образци, икони, картини, 
стенописи, печатни платки, природни продукти, хранителни 
добавки, масла, горивни материали, багрила, строителни и 
полимерни материали, използвани в индустрията и др. 

Вид на пробата: 
твърди и течни проби 

Институция и лице за контакт: 
ИК – БАН 
 
ИОНХ - БАН 

доц. Мая Шопска 
shopska@ic.bas.bg, 029793918 
доц. Кристина Чакърова 
kristina@svr.igic.bas.bg, 
029792556, 029792573 
доц. Никола Дренчев 
ndrenchev@svr.igic.bas.bg,  
029792556, 029792573 
гл. ас. д-р Христина Цветкова 
hrisi@svr.igic.bas.bg, 029793570 

ИП - БАН проф. д-р Ивайло Димитров 
dimitrov@polymer.bas.bg, 029793628 
доц. д-р Оля Стоилова 
stoilova@polymer.bas.bg, 029793468 

ИОХЦФ-БАН доц. д-р Бистра Стамболийска 
bs@orgchm.bas.bg, 029606127 
доц. д-р Деница Панталеева 
deni@orgchm.bas.bg, 029606106 

 

mailto:shopska@ic.bas.bg
mailto:kristina@svr.igic.bas.bg
mailto:ndrenchev@svr.igic.bas.bg
mailto:hrisi@svr.igic.bas.bg
mailto:dimitrov@polymer.bas.bg
mailto:stoilova@polymer.bas.bg
mailto:bs@orgchm.bas.bg
mailto:deni@orgchm.bas.bg
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Инфрачервена, видима и ултравиолетова 
спектроскопия 

 
Анализ на трислойно фолио с приложение в 
изготвянето на опаковки за лекарствени 

средства 

 

Спектрите са записани на 
спектрометър NICOLET 6700 
FTIR чрез приставка за 
снемане на спектри на 
нарушено пълно вътрешно 
отражение.  

 

 
 

Приставката осигурява проучвания 
на повърхността на плоски 
образци. Измерени са спектри на 
повърхностите на фолио 
OPA(25µm)/ Al(45µm)/ PVC(100µm). 

 

Изследване за "ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС" ООД, 
извършено от ИК-БАН. 
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Инфрачервена, видима и ултравиолетова 
спектроскопия 

 

Снемане на ИЧ-спектри в таблетки от KBr 
 Използван е “Thermo Scientific™ 

Nicolet™ iS5 FTIR” спектрометър 
Няколко капки от добавки за 
бетон се изпаряват при 1050С в 
сушилня. Твърдият (или 
вискозен) остатък се смесва с  
KBr и се таблетира по стандартна 
процедура. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Изследвания за “Сика България” ЕООД, проведени в 
ИОНХ-БАН. 

 

Регистрираните спектри се 

използват за сравнение с 

налична база от спектри с цел 

качествен контрол на съставa на 

добавките. 
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Раманова спектроскопия 
Фотоемисионна спектроскопия 

 
Вид анализ: 

 измерване на Раманови спектри при използване на лазерни 
линии: 633 nm, 515 nm, 488 nm и 458 nm.  

 при измервания под микроскоп изследваната област е с 
размери няколко микрометра.  

 макроизмервания на течности в оптична кювета и при 
различни температури в интервала (77 K - 600 оC). 

 измерване на спектри на емисия и възбуждане в диапазона 
200-950 nm, време на живот на флуоресценция, квантов 
добив на твърди и течни проби. 

 
Вид на пробата: 
твърди (поликристални или монокристални);  
течни или прахообразни образци; тънки слоеве;  
синтетични, натурални, минерални, неорганични и органични   
вещества; всякакви проби с изключение на метали и сплави. 

 
Институция и лице за контакт: 
СУ - ФзФ проф. дфн Мирослав Абрашев 

mvabr@phys.uni-sofia.bg 
028161816, 028161778 
проф. дфн Виктор Иванов 
vgi@phys.uni-sofia.bg, 028161778 
гл. ас. д-р Нено Тодоров 
neno@phys.uni-sofia.bg, 028161778 

ИОМТ-БАН гл.ас. д-р Петър Иванов 
petar@iomt.bas.bg, 029793531 

 

mailto:mvabr@phys.uni-sofia.bg
mailto:vgi@phys.uni-sofia.bg
mailto:neno@phys.uni-sofia.bg
mailto:petar@iomt.bas.bg
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Рентгенова фотоелектронна спектроскопия 

 

Вид анализ: 
 определяне на химическите елементи в повърхностния слой 

на пробата (с дебелина от порядъка на 3-10 nm в зависимост 
от кинетичната енергия на измерваните фотоемитирани 
електрони);  

 измерване на детайлни спектрални области, необходими за 
определяне на химическото състояние, степента на 
окисление и концентрацията на химически различните атоми, 
съдържащи се в повърхностния слой. 

 
 
 

Вид на пробата: 
твърди вещества 

 

 
 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН гл. ас. д-р Александър Цанев 

tsanew@abv.bg, 029792554 
ИК - БАН доц. д-р Христо Колев 

hgkolev@ic.bas.bg, 029796638 
 

mailto:tsanew@abv.bg
mailto:hgkolev@ic.bas.bg
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Рентгенова фотоелектронна спектроскопия 

 

Състав на проводими и непреводими полимерни 
материали във връзка с производството на нов 

клас проводници, приложими в индустрията 
 

  
 

 С метода на рентгеновата фотоелектронна спектроскопия е 
определен химичния състав на изолационен материал на 
проводници, с цел внедряването на нови материали в 
производството. Установено е, че материалите са изградени от 
полимерни композити, като в състава на някой от тях се 
регистрира наличието на елементен алуминий. 

 
 
 
 
Изследванията са за нуждите на бизнеса, проведени в 
ИОНХ-БАН. 
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Фотолуминесцентна спектроскопия 

 
Вид анализ: 

 определяне на емисионните свойства на неорганични, 

органични и органо-неорганични материали.  Апарата е 

окомплектован с LED (светодиодни) източници с дължи на 

вълните:  265, 385 и 470 nm. 

 апаратурата може да бъде използвана за снемане на 
оптични спектри (UV-VIS) на трансмисия и абсорбция. 
Апарата е оборудван с ксенонов източник на светлина с 
обхват от 185 до 2000 nm и мощност 75 W.  

 

 
Вид на пробата: 
Твърди и течни вещества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН доц. д-р Любомир Александров 

lubomir@svr.igic.bas.bg, 029793901 
 

mailto:lubomir@svr.igic.bas.bg
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Фотолуминесцентна спектроскопия 

 
Изследване на фотолуминесцентните свойства 

на стъкла и стъкло-керамични материали 
 

Използвана е модулна установка Ocean Insight 
 
 

 
 

 
За получаване на стъкло-
керамичните образци е 
използвано хомогенно 
стъкло дотирано с Eu2O3. 

Стъклото е нагрято при 
температура на 
встъкляване (Тg) за 3 и 6 
часа лабораторна пещ. 

Образците се характеризират с 
емисионни линии характерни за Eu3+ 
йони. Установено е, че получените 
стъкло-керамики притежават 
повишена луминесценция в 
сравнение с изходното стъкло.  

 

Изследвания за академични нужди, проведени в ИОНХ-
БАН. 
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Мьосбауерова спектроскопия 

 

Вид анализ: 
 получаване на данни за качествен и количествен състав на 

наличните желязо-съдържащи кристални, нискокристални и 
аморфни фази, както и тяхната степен на дисперсност; 

 изследване на релаксационни феномени – суперпарамаг-
нетизъм, колективно магнитно възбуждане и електронен 
обмен;  

 изследване както на обема, така и на повърхността на 
образците, тъй като параметрите са повлияни от разликите 
в локалните обкръжения на железните йони.  

 
Регистриране на спектри: 

 в трансмисионен режим при различни температури; 

 с детекция на конверсионни електрони; 

 трансмисионни спектри in situ в реакционна среда. 

 
 

Вид на пробата: 
твърди проби.  

 
 
 

Институция и лице за контакт: 
 
 

ИК- БАН доц. д-р Николай Велинов 
nikivelinov@ic.bas.bg, 029792593 

 

mailto:nikivelinov@ic.bas.bg
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Мьосбауерова спектроскопия 

Мьосбауеров анализ на реакторна стомана от  
АЕЦ Козлодуй 

 

Използван е 

Мьосбауеров 

спектрометър, 

“WissEl - 

Wissenschaftlic

he Elektronik 

GmbH”, с 
57Co/Rh 

източник. 

Определени са железни атоми, 

намиращи се в различно 

обкръжение в структурата на 

стоманата. Тяхното 

съотношение  би могло да е 

индикатор за протичане на 

структурни промени в 

реакторната стомана, 

предизвикани от неутронното 

облъчване. 

 

Изследване за АЕЦ Козлодуй извършено от ИК-БАН. 
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Морфологични структурни изследвания 
 

 

 
Сканираща и трансмисионна електронна 
микроскопия  

 

 
Атомно силова микроскопия  

 

 
Рентгенови дифракционни методи 

 

Компютърна рентгенова томография 

 

Пробоподготовка на металографски образци 
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Сканираща електронна микроскопия 
Трансмисионна електронна микроскопия  

Вид анализ: 
 изследване на морфологията на повърхността на твърди образци от 

различен вид - метали и сплави, керамики, полимери, биологични 
образци; 

 изследване на обемни образци и прахови проби, като при прахови 
проби се определят форма, големина и разпределение по размер 
на частиците; 

 допълнителна възможност за кристалографски анализ и  
определяне на фазов състав на пробата при използване на 
трансмисионна електронна микроскопия. 

Вид на пробата: 
 твърдофазни проби, обемни или прахообразни;  

 ограничение за пробите при трансмисионна електронна 
микроскопия: дебелина – до 500 nm за проби с органичен 
произход и до 70 nm за неорганични проби. 

Институция и лице за контакт: 
СУ – ФХФ 
 
 
 
 
 

проф. дхн Тони Спасов 
tspassov@vhem.uni-sofia.bg 
гл. ас. д-р Стилияна Перева 
spereva@chem.uni-sofia.bg, 0883452330 
гл. ас. д-р Станислава Тодорова 
stodorova@chem.uni-sofia.bg, 028161346 

 
 
ИФХ - БАН 

д-р Любен Михайлов 
nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg, 0888960858 
проф. д-р Богдан Рангелов 
rangelov@ipc.bas.bg, 029792533, -3561 

ИОМТ-БАН доц. д-р Даниела Карашанова 
adi@iomt.bas.bg, 029793519 

ИОНХ-БАН гл. ас. д-р Павел Марков 
pvlmarkov@svr.igic.bas.bg, 029792563 

 

mailto:spereva@chem.uni-sofia.bg
mailto:stodorova@chem.uni-sofia.bg
mailto:nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg
mailto:rangelov@ipc.bas.bg
mailto:adi@iomt.bas.bg
mailto:pvlmarkov@svr.igic.bas.bg
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Сканираща електронна микроскопия 

Изследване морфологията на материали 
използвани във фармацията. 

Използвана е сканираща електронна 
микроскопия. Изследвани са 
материали използвани като носители 
на активни вещества в капсули с 
удължено освобождаване. Получена е 
информация за тяхната морфология и 
за разпределението им по размер. 

 

 

 

 

 

 
Изследвания за Иновекса АД, извършени от Лаборатория по 
Сканираща електронна микроскопия, СУ-ФХФ. 
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Сканираща електронна микроскопия и EDX 
анализ 

Изследване на коекструдиран материал ABS, 
използван за изработване на рекламни 

пластмасови дисплеи 

    
Сканираща електронна микроскопия на образците. 

Коекструдираният материал ABS е с обща дебелина от 800 
микрона. В режим на обратно отразени електрони се 
наблюдават три слоя с дебелини съотвтено 150 микрона, 500 
микрона и 200 микрона. С метода на eнергийно дисперсивния 
рентгенов анализ е определен химичният състав за всеки 
слой.  

Изследванията са извършени за нуждите на МАУС-ПС 

ЕООД в Лабораторията по електронна микроскопия на 
ИФХ-БАН. 

Химически състав (в тегловни проценти) 

Елемент C O Na Al Si Cl Fe Zn Total 

Спектър 1 65.6 31.5   0.95 0.9 0.2 0.45 0.4 100 

Спектър 2 18.35   1.45     0.5 79.7   100 

Спектър 3 65.1     7.1 8.4   19.4   100 
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Стерео-оптична микроскопия и EDX анализ 

Картографиране на химическия състав на 
машинен елемент за самолетната индустрия 

 
Стереомикроскоп Stemi 

305 

 
Детайл от машинен елемент 

 

Картографиране по химически елементи 

Химически състав (тегловни проценти) 

Елемент O Al Si Ti Cr Co Ni Zr Total 

Състав 2 6.8 2.1 1 6.9 10.6 61 9.9 100 

Изследванията са извършени в Лабораторията по 
електронна микроскопия на ИФХ-БАН. 
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Сканираща електронна микроскопия 

Изследване морфологията на керамични 
материали 

Използвана е сканираща електронна микроскопия. 
Изследвани са керамични 
материали от алуминиев титанат 
получавани при различни условия. 

 

 

Получена е информация 
за тяхната  морфология и 
за разпределението на 
порите им по размер с 
цел подбор на най-подходящи условия за синтеруване. 

Изследвания за Техкерамик-М АД, извършени от 
Лаборатория по СЕМ, СУ-ФХФ. 
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Трансмисионна електронна микроскопия 

Определяне на морфологията и 
дисперсността на въглищни прахови частици 

във въздуха 
 

 
 
 

Регистриране на 
частици с различни 
форми – сферични, 
кубични, пръчковидни  
и с размери в широк 
диапазон. 

 

Изследването е извършено при контрола на замърсяването на 
околната среда съвместно с ЛАБЕКСПЕРТ ООД от ИОМТ-БАН.  
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Трансмисионна електронна микроскопия 

 
Сравнителен анализ на пигменти, 

пигментирани мазилки и на строителни 
материали използвани при изграждането на 

тракийски култови съоръжения 
 

      .....  
 
Изследвани са образци от тракийската гробница при с. 
Долно Луково и от късно елинистична сграда Небет тепе , 
намираща се в старинната градска част на  Пловдив. За 
всички проби е получена информация за  морфологията на 
частиците, определен е размера  им , както и за фазовия 
състав на образците. Получени са светлополеви 
изображения при различни увеличения, електронограми от 
избрана област (SAED) и изображения с фазов контраст 
(HRTEM ). Размерът на повечето частици в пробите  е между 
40 и 140 nm. Потвърдено е наличието на следните фази : 
хематит, албит, кристобалит и кварц. 

Изследвания за Фондация Петър Манджуков, 
проведени в ИОНХ-БАН. 
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Атомно силова микроскопия  

 
Вид анализ: 

• сканиране на повърхности и получаване на топографски 
изображения с цел охарактеризиране на грапавостта; 

• получаване на фазови изображения с цел охарактеризиране 
на физикохимичните свойства; 

• получаване на силови карти на повърхността с цел 
механично охарактеризиране на образците; 

 електрична силова микроскопия (EFM), проводяща силова         
(c-AFM) микроскопия, фотопроводяща (pc-AFM) микро-
скопия, микроскопия с Келвин сонда (KPFM). 

Вид на пробата: 
твърди проби. 

 
Институция и лице за контакт: 
ИОМТ- БАН гл.ас. д-р Величка Стрижкова-Кендерова 

vily@iomt.bas.bg, 029793540 
ИП - БАН гл.ас. д-р Георги Грънчаров 

granchar@polymer.bas.bg, 029796319 
ХTМУ-ЛАМАР д-р инж. хим. Стефан Кожухаров 

s.kozhukharov@uctm.edu, 
stefko1980@abv.bg 

СУ - ФХФ проф. Константин Балашев 
fhkb@chem.uni-sofia.bg, 028161259 
гл. ас. д-р Силвия Симеонова 
ssimeonova@chem.uni-sofia.bg, 028161341 
гл. ас. д-р Петър Георгиев 
fhpg@chem.uni-sofia.bg, 028161341 

 

mailto:vily@iomt.bas.bg
mailto:granchar@polymer.bas.bg
mailto:ssimeonova@chem.uni-sofia.bg
mailto:fhpg@chem.uni-sofia.bg
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Атомно силова микроскопия  

 
Изследване на различни повърхности и 
определяна на повърхностни свойства  

 

 
 

Атомно силов микроскоп 
MFP-3D, Asylum Research, 
Oxford Instruments. 

 

 

Изследване на повърхността: профил, размер и повърхностна 
грапавост на лазерно наноструктурирани материали. 

Изследване, проведено по заявка на Институт по 
Електроника от ИОМТ–БАН. 
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Атомно силова микроскопия  

 
 

 
Изследване и охарактеризиране на еритроцити, определяне на 

модул на еластичност, форма и размери в зависимост от 

стареенето им. 

Изследване, проведено по заявка на Института по 
биофизика и биомедицинско инженерство от ИОМТ – 
БАН. 
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Рентгенови дифракционни методи 

Вид анализ: 
 рентгенофазов анализ, получаване на количествени 

данни, размери на кристалити, индексиране на 
неизвестни фази; 

 рентгенофазов анализ в точка; 

 рентгенофазов анализ на монолитни образци до 3 кг. 

 дифракционен анализ в областта на малките ъгли за 
изследване на полимерни и мезопорести материали; 

 изследване на тънки филми с GIXRD; 

 определяне на остатъчни напрежения в тънки филми и 
повърхности, текстурни изследвания; 

 високотемпературен рентгеноструктурен анализ; 

 SAXS-анализ на дифузното разсейване на областта на 
малките ъгли за изследване на наноматериали. 

 

Вид на пробата: 
кристални органични и неорганични прахове, вкл. 
лекарствени средства, тънки филми за електрониката и 
защитни покрития, монолитни керамични и метални 
образци, зол, гел, мезо-порести и нано-материали. 

Институция и лице за контакт: 
ИФХ - БАН доц. д-р инж. Георги Авдеев 

g_avdeev@ipc.bas.bg, 029792534,  
                                         029792507 

ИОНХ-БАН проф. Даниела Ковачева 
didka@svr.igic.bas.bg, 029792587 

ИП - БАН гл. ас. д-р Филип Ублеков 
fublekov@polymer.bas.bg, 029793475 

 

mailto:g_avdeev@ipc.bas.bg
mailto:didka@svr.igic.bas.bg
mailto:fublekov@polymer.bas.bg
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Рентгенови дифракционни методи 

Определяне на съотношение цинков карбонат, 
основен цинков карбонат, кварц 

 

Направен е сравнителен рентгено-
структурен анализ в условия на 
отражение, като е използван и 
специализиран програмен продукт 
HighScore, за определяне на точното 
местоположение на характерните 
дифракционни пикове на цинков 
карбонат, основен цинков карбонат, 
кварц. Определено е и съотношението 
между присъстващите фази.  
Рентгенов дифрактометър Empyrean, 
PANalytical. 

Рентгенограма на проба от цинкова суровина 

Модел на кристалната 
структура на цинков карбонат и основен цинков карбонат. 

 

Експертиза за “Рудметал” АД, извършена от ИФХ-БАН. 
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Рентгенови дифракционни методи 

 
Контрол на входящите суровини и етапи на 

производството на високотемпературни 
сензори 

 

Рентгеновите анализи 
провеждани в ИОНХ 
дават възможност за 
контрол на входящите 
суровини и етапите на 
производството на 
високотемпературни 
сензори, които регулират 
системите за 
отработените газове на 
автомобилите. 

Установени са 

важни 

технологични 

параметри.  

Изследване за 

Sensata 

Technologies, 

извършвано 

от ИОНХ-БАН. 
 

 



58 

Рентгеноструктурен анализ 

Определяне на кристалната метастабилна 
Б форма на фамотидин в лекарствени 

препарати 
 
Рентгенов дифрактометър 
D8 Advance ECO Bruker AXS  

 

 
 

Рентгенограма на проба  
от фамотидин 

 
Направен е сравнителен 
рентгено-структурен анализ в 
условия на отражение за 
определяне на точното 
местоположение на 
характерните дифракционни 
пикове на метастабилна Б форма 
на фамотидин и наличието на 
такава в изследвания лекарствен 
препарат. 

 
Експертиза за Адифарм ЕАД гр. София, извършена от 
ИП-БАН. 
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Компютърна рентгенова томография 

 

Вид анализ: 
 неразрушаващо обемно заснемане и определяне на 

морфометрични параметри (порьозност, обемни части, 
специфична повърхност, разпределения по размер, 
анизо-тропия и др.);  

 определяне на абсолютни обеми, площи и размери в 
рамките на сканирания обект;  

 дефектоскопия на готови изделия;  

 определяне на плътност на кости; 

 определяне на плътност при наличие на подходящи 
калибрационни образци; 

 изготвяне на тримерни компютърни модели на 
сканирания обект; 

 оптично разрешение 2-6 микрометра в зависимост от 
контраста (минимален обем на пиксела - 0.5 микро-
метра). 

 
Вид на пробата: 
проба с размер между 0.5 мм и 7 см, която може да се 
пролъчи от рентгеново лъчение с енергия до 80kV и не се 
изменя в рамките на няколко часа. 

 
 

Институция и лице за контакт: 
ИФХ - БАН доц. д-р Драгомир Тачев 

dtachev@ipc.bas.bg, 029792570  

 

mailto:dtachev@ipc.bas.bg
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Компютърна рентгенова томография 

 
Неразрушителен анализ на микрониво 

 

 

 
Компютърен 
томограф 
SkyScan 1272, 
Bruker. 

 

 

Откриване на дефект, обозначен със стрелка, в металната част 

на лентов кабел. 

 
Изследвания за Kostal Bulgaria Automotive Ltd., проведени 

в ИФХ-БАН. 
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Компютърна рентгенова томография 

Определяне на разпределения на частици по 
размер 

 

 
Сравнение на раз-
пределенията по 
размер на 
абразивни 
частици от диск за 
рязане преди и 
след износване на 
диска. 

 

Определяне на отнет обем от зъбен канал. 
. 

Изследвания за Abrasive Technology Ltd и Факултет по 
дентална медицина към МУ София, проведение в ИФХ-
БАН. 

 

зъбен корен отнет чрез  

зъболекарски инструмент, 

материал от зъбния канал. 
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Пробоподготовка на металографски образци 

 
Вид анализ:  

 заливане на проби със смоли, вкл. проводящи с оглед 
изготвяне на шлифове в калъпи с различен размер, Ø25, 
Ø32 и Ø40; 

 шлифоване със силициево карбидни водни шкурки с 
различен размер на зърната; 

 полиране с диамантени суспензии с размер на частиците 6, 
3 и 1 µm и корундови суспензии с размер на частиците 0.6, 
0.3 и 0.06 µm 

 срезове на проби и шлифове с диамантен, бор-нитриден и 
два вида корундови дискове с дебелини съответно 1.0, 0.5, 
1.5 и 0.45 mm; 

 
 

Вид на пробата: 
         скали, минерали, стъкла, керамики, археологически 

предмети, метали и сплави, композитни, многослойни и 
порьозни материали, пластмаси, детайли, части и др. 

 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИФХ- БАН гл.ас. д-р инж. Фейзим Ходжаоглу 

feyzim@ipc.bas.bg, 0892 329 639 
доц. д-р инж. Георги Авдеев 
g_avdeev@ipc.bas.bg, 02 979 25 34, 02 979 25 07 

 

mailto:feyzim@ipc.bas.bg
mailto:g_avdeev@ipc.bas.bg
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Пробоподготовка на металографски образци 

 
Aрхеологически предмети и материали с 

тънкослойни покрития 
Използвани са апарат за прецизни срезове Brilliant 220, 
комбиниран апарат за шлифоване и полиране Saphir 250 A1-Eco 
и цялостно оборудване за студено заливане на проби. 

  
 
 
 

Макрошлифове от 
археологически кера-
мики за елементен XRF 
и фазов XRD-анализ и от 
археологическa мазил-
кa за морфологичен и 
елементен SEM-анализ. 

Микрошлифове за 

прецизно оптично и 

електронно микро-

скопско определяне 

на дебелини на 

филми, отложени 

върху метални и 

неметални подложки. 

 
 
 
 
 

Пробоподготовка на образци, извършена в ИФХ-БАН. 
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Термични методи 

 

Вид анализ: 
 Диференциално термичен анализ на образци с възможност 

за нагряване до 1500оС и охлаждане до -70оС с постоянна 
скорост и задържане при постоянна температура.  

 определяне температурите на стопяване, кристализация, 
встъкляване; 

 определяне топлини (енталпии) на състояния и процеси; 

 идентификация на ниско- и високомолекулни органични и 
неорганични съединения; 

 термогравиметричен анализ до 1500оС; 

 определяне на термичната стабилност и загубата на маса 
като функция от температура и време; 

 качествен анализ на отделящите се газове. 
 

 
Вид на пробата: 
твърди (прахове, гранули, фолиа, влакна) и гелообразни 

образци 

 
 
 
Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН доц. д-р Диана Рабаджиева 

didiarab@svr.igic.bas.bg, 029793554 
гл. ас. д-р Любомир Александров 
lubomir@svr.igic.bas.bg, 029793901 

ИП - БАН д-р инж. Пенчо Тулешков 
pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477 

 

mailto:didiarab@svr.igic.bas.bg
mailto:lubomir@svr.igic.bas.bg
mailto:pen.tul@polymer.bas.bg
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Термични методи 

 
Определяне съдържанието на химически 
свързана вода в проби на калциев сулфат 

 

Изследване за нуждите Аурубис България АД, 
извършено от ИОНХ-БАН. 

 
 

 

 

Използвано оборудване: 
ДТА-ТГ апарат 
Labsys Evo (Setaram) 
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Електрохимични методи 

 

Вид анализ: 
 електрохимичен синтез на метални, сплавни, проводящи 

полимерни и композитни електродни покрития; 

 електрохимична и електрокаталитична активност на 
електродни материали; 

 електроаналитични измервания на биоактивни вещества, 
лекарства и замърсители; 

 импедансни измервания; 

 корозионни измервания; 

 хроноамперометрия, потенциометрия, волтамперо-
метрия, поляризационни криви, импулсни и диферен-
циални импулсни методи. 

 

Вид на пробата: 
твърда повърхност. 

 

Институция и лице за контакт: 
ИФХ - БАН проф. дхн Весела Цакова 

tsakova@ipc.bas.bg 029792557 
проф. д-р Николай Стоянов Божков 
NBoshkov@ipc.bas.bg, 029792521 

ИЕЕС - БАН доц. д-р Елефтерия Лефтерова 
edl@iees.bas.bg  029792771, 

029792752 
ХТМУ - ЛАМАР д-р инж. хим. Стефан Кожухаров 

s.kozhukharov@uctm.edu, 
stefko1980@abv.bg  

 

mailto:tsakova@ipc.bas.bg
mailto:NBoshkov@ipc.bas.bg
mailto:edl@iees.bas.bg
mailto:stefko1980@abv.bg
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Измерване на физични свойства 

 

Топло и електропроводимост 

 

Повърхностно напрежение и ъгъл на 
омокряне на течности 

 

Размер на частици, дебелина на тънки слоеве, 
грапавост, оптични константи 

 

Порьозност и специфична повърхност 

 

Микротвърдост, нанотвърдост, модул на 
еластичност, адхезия, коефициент на триене 
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Топло- и електропроводимост  

 

Вид анализ: 
 измерване на електричната проводимост по метода Hall 

на твърди материали между 100 и 600 К; 

 измерване на температурната зависимост на 
електрическите транспортни свойства - константа на Хол, 
мобилност на Хол, съпротивление, проводимост, листово 
съпротивление, концентрация на зарядоносители; 

 измерване на топлопроводност на твърди и 
прахообразни материали при стайна температура: 
изчисляване на дифузивност, топлинен капацитет, 
термична устойчивост, дълбочина на проникване. 

 
Вид на пробата: 
твърди и прахообразни образци под формата на таблетки. 
обемни  и тънкослойни образци от 5 x 5 mm до 12.5 x 12.5 
mm. 

 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН гл.ас. д-р Соня Харизанова 

sonya@svr.igic.bas.bg, 029793904 
ИОМТ - БАН проф. д-р Димитър Димитров 

ddimitrov@iomt.bas.bg, 029793531 
 

mailto:sonya@svr.igic.bas.bg
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Топло- и електропроводимост 

Определяне на термоелектрична 
ефективност на материали, способни да 

акумулират и преобразуват енергия 

 

Композитните материали на 
основата на оксиди са много 
стабилни и по-малко 
токсични, с добра 
термоелектрична 
ефективност. 

Електрично съпротивление (ρ), подвижност и плътност на 
токовите носители (CM), (CD) при 298 K за LaCo0.8Ni0.1Fe0.1O3, 
LCO, и Ca3Co4O9, Ca, и композити между тях. Коефициент на 
Зеебек (S), фактор на мощността (PF), топлопроводност (λ) и 
термоелектрична ефективност.  

 

Изследване за академични нужди, извършено от ИОНХ-

БАН. 
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Повърхностно напрежение и ъгъл 
на омокряне на течности   

 
Вид анализ: 

 измерване на повърхностно напрежение на течности в 
диапазона от 1 до 2000 mN/m; 

 определяне на контактни ъгли от  0° до 180° (разделителна 
способност 0.01°), определяне на свободната 
повърхностна енергия на твърди вещества и повърхностно 
напрежение на покрития, гранични повърхности и 
течности.  

 възможност за изследване в режим на  висяща течна капка 
(pendant drop) и статична течна капка (sessile drop).  

 
Вид на пробата: 
течности и разтвори; материали и композити;  
таблетки, биологично активни вещества,  
фолиа и филми; текстил и влакнести материали, 
покрития (тънки слоеве), фолиа и филми. 

 
Институция и лице за контакт: 
ИП - БАН доц. д-р Оля Стоилова 

stoilova@polymer.bas.bg, 029793468 
доц. д-р Мария Спасова 
mspasova@polymer.bas.bg, 029793468 

ХТМУ - 
ЛАМАР 

д-р инж. хим. Стефан Кожухаров 
s.kozhukharov@uctm.edu stefko1980@abv.bg  

ИОМТ - БАН проф. дфн Вера Маринова 
vmarinova@iomt.bas.bg, 029793531 

 

mailto:stoilova@polymer.bas.bg
mailto:mspasova@polymer.bas.bg
mailto:stefko1980@abv.bg
mailto:vmarinova@iomt.bas.bg
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Размер на частици, дебелина на тънки слоеве, 
грапавост, оптични константи 

Вид анализ: 
 определяне на размер на частици от 0.3 nm до 10 µm, измерване 

на Zeta потенциал в интервал от 0 до 120°С; 

 измерване на средна масова молна маса, хидродинамичен 
радиус, инерционен радиус и втори вириален коефициент; 

 определяне на дифузионни коефициенти, скорост и време на 
релаксация; 

 определяне дебелината и оптичните константи на тънки слоеве 
и многослойни системи, на интерфейсната област между слоеве 
в многослойни системи, температурен контрол до +600°C 
/възможност за измерване в среда различна от околната 
атмосфера. 

 получаване на триизмерно изображение на повърхността на 
образеца, определяне на повърхностна грапавост и дебелина на 
тънки слоеве, измерване на спектри на отражение. 

Вид на пробата: твърди и прахообразни образци, 
разтвори, суспензии, тънки слоеве, полимерни разтвори, 
колоидни системи, други комплексни структури. 
Институция и лице за контакт: 
ИОМТ- БАН гл.ас.д-р Петя Петрова 

petia@iomt.bas.bg, 029793543 
доц. д-р Виолета Маджарова 
vmadjarova@iomt.bas.bg, 029793506 

 гл.ас. д-р Величка Стрижкова-Кендерова 
vily@iomt.bas.bg, 029793540 

ИП - БАН проф. дн Станислав Рангелов 
rangelov@polymer.bas.bg,  
д-р Еми Халаджова 
ehaladjova@polymer.bas.bg, 02979397 

 

mailto:petia@iomt.bas.bg
mailto:vmadjarova@iomt.bas.bg
mailto:vily@iomt.bas.bg
mailto:rangelov@polymer.bas.bg
mailto:ehaladjova@polymer.bas.bg
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Размер на частици, дебелина на тънки слоеве, 
грапавост 

Триизмерно изображение на повърхността, 
повърхностна грапавост и дебелина на тънки 

слоеве 

 

3D оптичен 
профилометър  
Zeta-20  
Изследване на ефекта 
от диамантно 
заглаждане върху 
детайли от бронз- 
CuAl8Fe3 - определяне 
на повърхностна 
грапавост. 

     

 

Изследването е проведено по заявка на Технически 
университет - Габрово от ИОМТ-БАН. 
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Размер на частици, дебелина на тънки слоеве, 
грапавост 

 
Стабилност на метални наночастици във 

водни дисперсии 

 
 

Измерване на зета потенциал (показващ стабилността на дадена 
колоидна система) на серия от проби съдържащи Ag, Cu, CuAg и 
CuAg SiZn наночастици във водна среда, чрез апарат за 
динамично и статично разсейване на светлината (DLS) Zetasizer 
NanoZS. 

Изследването е проведено по заявка на фирма Хридая 
ООД от ИОМТ-БАН. 



74 

Порьозност и специфична повърхност   

 

Вид анализ: 
 автоматично определяне на специфична повърхност на 

твърди материали чрез газова адсорбция: 

 адсорбционни измервания с N2, CO2, Ar; 

 определяне на специфична повърхност по БЕТ; 

 пълна изотерма; 

 определяне на обем на пори и среден диаметър на пори; 

 разпределение на микро- и мезопори по размер. 

 
 

Вид на пробата: 
прахообразни образци 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
ИОНХ - БАН доц. д-р Иванка Спасова 

ispasova@svr.igic.bas.bg, 029793566 
 

mailto:ispasova@svr.igic.bas.bg
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Порьозност и специфична повърхност   

Сравнителни изследания на бетони с вътрешно 
кристализационни химични добавки 
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Изследвано е влиянието на 
кристализационни добавки 
в бетони върху стареенето 
им във времето. 

Изследвания за фирма Вал Технолоджи ЕООД, 
извършени от ИОНХ-БАН. 
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Микротвърдост, нанотвърдост, модул на 
еластичност, адхезия, коефициент на триене 

Вид анализ: 
 определяне на микротвърдост и нанотвърдост, устойчивост 

на пластична деформация, степен на еластично възстано-
вяване, износоустойчивост; 

 определяне на якост на опън, модул на еластичност и модул 
на деформация; максимално удължение при скъсване; 
максимално напрежение (сила) при скъсване; 

 измерване на основни реологични характеристики:  
динамичен вискозитет, модули на съхранение и загуби, 
тиксотропен ефект и др. 
Вид на пробата: 
обемни материали и тънки слоеве - твърди и свръхтвърди, 
метали, стъкла, керамики; полимерни материали, нано-
материали, нетъкан текстил, гелове, тънки фолия и филми; 
полимерни разтвори, дисперсии, емулсии, пасти и гелове. 

Институция и лице за контакт: 
ЦЛПФ-БАН  
 
ИП–БАН 
 
 
 
 
 
ХТМУ-ЛАМАР 

доц. д-р Лиляна Колаклиева 
ohmic@mbox.digsys.bg, 0893611033 
доц. д-р Мария Спасова 
mspasova@polymer.bas.bg, 029793468  
проф. Петър Петров  
ppetrov@polymer.bas.bg, 029796335 
д-р инж. Пенчо Тулешков 
pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477 
д-р инж. хим. Стефан Кожухаров 
s.kozhukharov@uctm.edu 
stefko1980@abv.bg 

 

mailto:ohmic@mbox.digsys.bg
mailto:mspasova@polymer.bas.bg
mailto:ppetrov@polymer.bas.bg
mailto:pen.tul@polymer.bas.bg
mailto:stefko1980@abv.bg
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Микротвърдост, нанотвърдост, модул на 
еластичност, адхезия, коефициент на триене 

Твърдост на никелово покритие, нанесено върху 
стомана 

 Оборудване: Compact 
Platform CPX-MHT/NHT (CSM 
INSTRUMENTS, ANTON 
PAAR).Измерена е 
нанотвърдостта на никелово 
покритие и е определен 
модулът на еластичност 
преди и след термично 
третиране при 500 оС на 
въздух.  

За нетретирано покритие е 

измерена нанотвърдост 7.9 

GPa и модул на 

еластичност 179 GPa. 

 

За термично третираното 

покритие тези стойности са 

11.9 GPa нанотвърдост и 

231 GPa модул на 

еластичност.  

 

 

 
 
 
 
Графика и отпечатък от изследването 
на нетретирано покритие. 

 
 
 
 
 
Графика и отпечатък от изследването 
на третирано покритие. 

Изследването е проведено за фирма Бъдещност АД от 
ЦЛПФ-БАН. 
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Синтез на материали 

 

Хомогенизация на неорганични вещества 

 

Центрофугиране на неорганични и органични 
вещества 

 

Твърдослойни анодни покрития върху 
алуминий 
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Хомогенизация на неорганични вещества 

 
Апарат: 
Клатачка с водна баня Модел SW22,  Julabo GmbH. 

 
 
Предназначение: 
Апарата е предназначен за синтез на неорганични материали, 
осигуряващ добро хомогенизиране на реакционните 
вещества и оборудван с прецизен температурен контрол в 
интервала 20-100°C. Температурна стабилност ±0.02°C. 
Вграден контролер с дигитален дисплей за контрол на 
работните параметри, наличие на таймер с аларма за край на 
зададеното време.  Снабдена с универсална платформа  с 
пружини за закрепване на реакционните съдове. 

 
 
Вид на пробата: 
Течни и праховидни вещества 

 
 
 
 

 
 
Институция и лице за контакт: 
ИОНХ-БАН 
 

доц. д-р Паунка Новачка 
pnovachka@svr.igic.bas.bg, 029792541 

 

mailto:pnovachka@svr.igic.bas.bg
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Центрофугиране на неорганични и органични  
вещества 

Апарат: 
Лабораторна центрофуга Sigma Laborzentrifugen GmbH, 
Модел Sigma 2-7. 

 
 
Предназначение: 
Апарата е предназначен за разделяне на фини частици от 
твърда фаза суспендирани в течна фаза при синтез на 
материали и екстракционни процеси на природни обекти 
(почви и седименти).  

 
Вид на пробата: 
Суспензии  
 
 
 
 
 
 

 

Институция и лице за контакт: 
ИОНХ-БАН 
 

гл. ас. д-р Костадинка Сезанова 
ksezanova@abv.bg, 029793554 

 

mailto:ksezanova@abv.bg
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Твърдослойни анодни покрития върху 
алуминий  

 
Метод:  
Анодна поляризация на алуминий и неговите сплави във водни 
разтвори на H2SO4, (COOH)2, H3PO4, галваностатични (J = const ) и 
изотермични (-15/-10 ⁰C) условия.  

Вид покрития:  
В резултат на тази обработка се формират  твърди Al2O3-
покрития с дебелини до 100 μm. Тези покрития  притежават 
отлична адхезия, износо- и корозионна устойчивост. Този тип 
обработка е особено подходяща за за алуминиеви детайли 
работещи в тежки експлоатационни условия. Заслужава да се 
отбележи, че тези анодни оксидни покрития имат и много 
добри декоративни характеристики, като тяхната тоналност 
зависи от типа на обработваната алуминиева сплав. 

Вид на пробата: 
Могат да се обработват проби от всички типове алуминиеви 
сплави, в т.ч. и леярски. Няма ограничения за формата на 
образците, но за провеждане на изследователската работа 
тяхната площ не трябва да надвишава  5 dm2. 

 
 
Институция и лице за контакт: 

ХТМУ-ЛАМАР доц. д-р Кристиян Гиргинов 
girginov@uctm.edu 
ас. д-р инж. Стефан Кожухаров 
s.kozhukharov@uctm.edu, 
stephko1980@abv.bg 

 

mailto:s.kozhukharov@uctm.edu
mailto:stephko1980@abv.bg
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Твърдослойни анодни покрития върху 
алуминий  

Формиране на анодни покрития върху 
алуминиеви детайли 

 

 

 
 

Оптичен микроскоп Optika M510 

 
Услуга за фирма „Ендуросат“ АД, изпълнена от ХТМУ-
ЛАМАР. 
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МОДУЛ 2 

Изследване на културни ценности 
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Инструментални методи 

 

Рентгенова флуоресцентна спектроскопия 
(XRF) 
 
Раманова и инфрачервена спектрометрия 
 
Мобилни безконтактни изследвания с 
инфрачервена спектроскопия с Фурие 
преобразуване (FT-IR) 
 
Оптична микроскопия 
 
Термографски измервания 
 
Триизмерно лазерно сканиране 
 
Геодезическо заснемане с техника, ползваща 
глобална навигационна сателитна система 
(GNSS) 
 
Рефлексно-преобразователна фотография 
 
Научни фотографски изследвания 
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Рентгенова флуоресцентна спектроскопия (XRF) 

 

Вид анализ: 
неразрушаващ качествен и количествен химичен анализ; 

 изследване на движими и недвижими културни ценности 
със стационарен или преносим портативен уред ; 

 с помощта на стационарния уред могат да бъдат 
определяни елементи от  Na до U в периодичната система 
(без инертните газове) при наличие от 10-3 до 100 тегловни 
%.  

 

Вид на пробата: 
Проби с размер не по-голям от: диаметър – 30 см, височина 
– 15 см. Диаметър на изследвания участък: 1, 3, 5 или 10 мм. 
Изследваният участък трябва да е на изпъкнала или плоска 
повърхност.  
При употреба на портативния модел на уреда няма 
ограничение в размера на пробата. 

 
Институция и лице за контакт: 
НАИМ - БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова 

lab@naim.bg 
029882406 

НИМ 
 
 
СУ-ИФ, ЦАЛКР 

Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 
д-р Велислав Бонев 
velislav@clio.uni-sofia.bg 
0895720400 

 

mailto:velislav@clio.uni-sofia.bg
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Рентгенова флуоресцентна спектроскопия (XRF) 

Изследване на икона от РИМ София за 
установяване на каратите злато в покритието, 

използваните пигменти, както и вида на лаковото 
покритие 

 

С помощта на микрорентгено-
флуоресцентен анализ по 
цялата повърхност на иконата 
са получени общо 33 
рентгенофлуоресцентни 
спектъра. Беше беше 
установено и наличие на 
живак, разпределено почти 
равномерно. 
Беше установено, че 
пигментите са неорганични и 
включват Fe, Zn, Al, Ca, Hg, Cu, 
Cr, Ni, Mn, Sn, Ba, в различни 
съотношения с цел постигане 
на желания цвят и оттенък. 
Лъчите и външният овал на 
иконата са позлатени с 21 К 
злато, а за нимба на 
Богородица е използвано 
злато с чистота между 19.7 К. 

Изследването е извършено от СУ-ИФ, възложено от РИМ, 
гр.София. 
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Раманова и инфрачервена спектрометрия  

 

Вид анализ:  
 качествен и количествен анализ на неорганични и 

органични вещества, едно- и многокомпонентни системи;  

 прилага се за археологични образци от различен вид 
(керамика, стъкло, кожа, кости), икони, картини, стенописи, 
печатни материали, ръкописни материали, органични 
остатъци и др. 

 

Вид на пробата:  
твърди и течни проби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Институция и лице за контакт: 
СУ-ИФ д-р Велислав Бонев 

velislav@clio.uni-sofia.bg 
0895720400 

 

mailto:velislav@clio.uni-sofia.bg
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Раманова и инфрачервена спектрометрия 

 

Изследване на икона от РИМ София за 
установяване на използваните пигменти, 

както и вида на лаковото покритие 

 

Лаковото покритие на иконата е изследвано с помощта на 
Раманова спектроскопия и Инфрачервена спектрометрия с 
пълно вътрешно отражение. 

Проверени са смоли като дамар и мастикс, но в случая 
изследванията не потвърдиха литературните източници за 
употребата на посочените смоли. 

 

Изследването е извършено от СУ-ИФ, възложено от 
РИМ, гр.София. 
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Мобилни безконтактни изследвания с 
инфрачервена спектроскопия с Фурие 
преобразуване (FT-IR) 

 

Вид анализ: 
 
 качествен анализ на неорганични и органични вещества, 

едно - и многокомпонентни системи; 

 не-инвазивен и не-контактен метод, при който не се отнема 
материал от изследвания обект; 

 апаратурата е мобилна и анализите могат да се извършват 
in situ. 

 
Обект на изследване: 
археологични образци, икони, картини, стенописи, 
печатни платки, природни продукти, хранителни добавки, 
масла, горивни материали, багрила,  
строителни и полимерни материали, използвани в 

индустрията.  

 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

 

file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Мобилни изследвания с инфрачервена 
спектроскопия с Фурие преобразуване (FT-IR) 

Изследване на свързвател и пигменти в 
живописния слой на икона от колекцията на 

Националния църковен историко-
археологически музей 

 
 
Анализът е извършен с апарат Alpha 
II Bruker. 

 

Получените 
резултати 
предоставиха 
данни за състава на 
свързвателя в двата 
живописни слоя на 
иконата.  
Изследваните сини 
партии от 
живописния слой 
предоставиха 
данни за наличие 
на ултрамарин. 

 
 

Изследванията са изготвени от НХА по поръчка на 
Националния църковен историко-археологически музей, 
гр.София. 
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Оптична микроскопия 

 

Вид анализ:  
 
Стандартен, универсален, незаменим и широко използван 
метод за първично изследване и оценка на състоянието на 
културни ценности. Позволява изследване и документиране 
чрез специализирани цифрови камери при различни 
увеличения. По-голяма част от реставрационните дейности се 
извършват при наблюдение през микроскоп.  

 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
НАИМ - БАН Ренета Караманова 

reneta_karamanova@yahoo.com 
0988328842 

НИМ Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

ИЕФЕМ гл. ас. д- р Иглика Мишкова 
iglika.mishkova@iefem.bas.bg 
0879807947 

НХА – Катедра  
“Реставрация“ 

доц. Стефан Белишки 
Stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

 

mailto:a.vatov@historymuseum.org
mailto:iglika.mishkova@iefem.bas.bg
mailto:Stefan_belishki@yahoo.com
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Оптична микроскопия 

Изследвания на напречни срезове 
 

 

 

 
Изследване на напречни срезове 
от живописния слой на картината 
„Портрет на княгиня Мария 
Луиза” от Иван Мърквичка, от 
музейната колекция на НХА. 
Изследването и извършено на 
микроскоп  Neophot 21. 

 

 

 
При изследването са получени 

важни данни за пигментните 

смеси и техниката на работа на 

художника. 

 
 

 

 

Изследванията и изображенията са изготвени от НХА. 
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Термографски изследвания 

 

Вид анализ:  
 

 изследва се температурата на повърхността на културните 
ценности;  

 получава изображение - карта на температурата на 
различните точки в проучвания обект; 

 получените данни могат да се ползват за локализиране на 
структурни аномалии в обектите, както и за локализиране на 
зони с по-високо съдържание на вода. 

 
Обект на изследване: 
архитектурни и археологически обекти,  
движими културни ценности (като напр. музейни ценности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
 

НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

 

file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Термографски изследвания 

Изследвания на стенописите в Руската църква       
„Св. Николай Чудотворец” – гр. София 

 

 

Термографскот
о изображение 
разкрива 
конструктивни 
аномалии. 
Изследванията 
са извършени с 
термокамера 
GTC 400 C 
Professional. 
 

Термографското 

изображение на 

Криптата предоставя 

информация за зона с 

повишена влажност в 

стената. 

 

 

Изображенията са изготвени от НХА по поръчка на 
Руската църкава „Св. Николай Чудотворец“, южен 
параклис, гр.София. 
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Триизмерно лазерно сканиране 

 

     Вид анализ: 
 

 прецизно документиране на обекта с изключителна 
детайлност и точност; 

 прецизни измервания върху модела; 

 прецизни построения върху модела; 

 „Обратен инженеринг“ възстановяване на несъществуващи 
детайли; 

 следене за/на деформации . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Институция и лице за контакт: 
СУ-ИФ д-р Велислав Бонев 

velislav@clio.uni-sofia.bg 
0895720400 

 

mailto:velislav@clio.uni-sofia.bg
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Триизмерно лазерно сканиране 

КРЕПОСТ „Букелон“ 
землище на с. Маточина, общ. Свиленград 

 

 

 
 
Сканираща роботизирана 
тотална станция TRIMBLE 
SX10 

 

Измерване, изпълнено от СУ-ИФ по възлагане от НИМ. 
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Геодезическо заснемане с техника, ползваща 
глобална навигационна сателитна система 
(GNSS) 

 

Вид дейност: 
 

 Система, използваща GNSS приемник (receiver), ръчен 

контролер със специализиран софтуер и корекции на 

сигнала в реално време (RTK) за постигането на 

сантиметрова точност при трасирането и събирането на 3D 

пространствени данни (X, Y, Z) при полева работа; 

 Пространствените данни могат да се събират в различни 

координатни системи и след това да се използват в ГИС 

(географски информационни системи) софтуер; 

 Използва се преди началото и по време на документиране 

на полева археологическа работа, както и при заснемането 

на недвижими културни ценности. 

 
 
 
 

 
Институция и лице за контакт: 
НАИМ - БАН гл. ас. д-р Надежда Кечева 

n.kecheva@gmail.com 
02 988 24 06 

НИМ Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

 

mailto:n.kecheva@gmail.com
mailto:a.vatov@historymuseum.org
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Геодезическо заснемане с техника, 
ползваща глобална навигационна сателитна 
система (GNSS) 

Геодезично документиране на археологически 
обекти по Дунавския Лимес 

 Поставяне на 

маркери на територията 

на всеки посетен 

археологически обект; 

Измерване на маркерите 

с високоточен GNSS 

приемник. 

 Измерените 
координати са в проектирана координатна система WGS1984 
UTM, зони 34 и 35, и Балтийска височинна система; 

 Експортиране на данните в 
табличен вид от контролера и 
тяхната последваща визуали-
зация и обработка в ГИС 
софтуер. 

 
Заснемането е извършено в 
изпълнение на договор между Министерство на културата и 
НАИМ при БАН с предмет: „Подготовката на досието за 
номинация за включване на обект: „Граници на Римската 
империя – Дунавски Лимес в България“ в рамките на 
трансграничен обект на световното културно наследство по 
Конвенцията за опазване на световното културно и природно 
наследство ЮНЕСКО 1972 – „Граници на Римската империя“. 
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Рефлексно-преобразователна фотография  

 
     Вид анализ: 

 

 метод за заснемане и анализ на повърхности, при който се 
получава подробна информация за характеристиките на 
материалите – текстура, релеф, дълбочина и т.н.; 

 не е необходима предварителна подготовка на 
повърхността и няма ограничение в размерите на 
изследваната културна ценност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Институция и лице за контакт: 
НИМ Александър Вътов 

a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

НХА – Катедра 
„Реставрация“ 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.co 
0878311087 

 

mailto:a.vatov@historymuseum.org
file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com


100 

Рефлексно-преобразователна фотография  

Специализирано заснемане на каменна стела с 
надписи от фонда на Музей на народните 

художествени занаяти и приложните изкуства 

 

Интерактивно изображение 
генерирано от специализиран софтуер. 
Резултатът позволява наблюдение и 
анализ на експоната, подробна 
информация относно характеристиките 
на материала – текстура, релеф, 
дълбочина, данни за използване на 
различни видове бели пигменти и за 
тяхното разпространение. С този метод 
се получава информация за обекта, 
която може да бъде споделена 
дистанционно без да е необходимо 
физическото му присъствие. 

Каменна стела с 
надпис 
 Стандартно изображение 

на обекта (Default mode); 

 Усилена отражателна спо-
собност на повърхността 
(Specular Enhancement); 

 Метод за изобразяване на 
„нормалите“ (Normals 
Visualization).  

 

Заснемането е извършено от НИМ. 
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Научни фотографски изследвания 

 

Вид анализ: 
 
 заснемания в ултравиолетовия, видимия и близкия 

инфрачервен спектър на електромагнитните вълни; 

 заснемания във видимата част на спектъра на 
електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана 
от ултравиолетови лъчи; 

 заснемания във видимата част на спектъра на 
електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана 
от видими лъчи; 

 заснемания в инфрачервена част на спектъра на 
луминесценция, предизвикана от видими лъчи; 

 инфрачервена фотография с условни цветове (false colour 
infrared photography). 

 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
НИМ Александър Вътов 

a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

0878311087 
 

mailto:a.vatov@historymuseum.org
file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Научни фотографски изследвания 

Изследване на картината „Портрет на 
император Александър II” от Станислав 

Доспевски, колекция на Музейната сбирка на 
НХА 

 Изследването е про-
ведено с апарат 
FUJIFILM IS-PRO 
UVIR. 
Референтно 
изображение във 
видимата област на 
електромагнитния 
спектър.  
 
 
Изображението в 
близкия 
инфрачервен 
спектър предоставя 
информация за 
подготвителната 
рисунка под 
повърхността на 
живописния слой. 
 

Изображенията са изготвени от НХА. 
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Научни фотографски изследвания 

Изображения на луминесценция във видимата 
част на електромагнитния спектър, 

предизвикана от ултравиолетови лъчи 

 

Референтно изображение на 
иконата във видимата 
област на електромагнитния 
спектър. 
Изследването е проведено с 
апарати FUJIFILM IS-PRO UVIR 
и Nikon D750. 
 
Изследване на икона Христос 
Вседържител от колекцията 
на НЦИАМ. 

 

Изображението на луминес-

ценция, предизвикана от 

ултравиолетови лъчи. Получена 

е информация за състоянието 

на лака и поправки по 

живописния слой. 

 

 

Изображенията са 

изготвени от НХА.   
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Научни фотографски изследвания 

Изображения в ултравиолетовия спектър на 
електромагнитните вълни 

 

 

Изследване на картина на 

Иван Мърквичка от 

колекцията на Националната 

галерия. 

Референтно изображение на 
изследваната картина във 
видимата област на 
електромагнитния спектър. 
Изследването е проведено с 

апарат Canon 1100D. 

 
Изследването предостави 

данни за използване на 

различни видове бели 

пигменти и за тяхното 

разпространение. 

 

 
 
 

Изображенията са 

изготвени от НХА. 
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Научни фотографски изследвания 

Инфрачервена фотография с фалшиви цветове 
(False Color Infrared Photography) 

 

Изследване на стенописите в 
храм „Св. Николай 
Чудотворец” (Руската 
църква). 
Референтно изображение на 
стенописния фрагмент във 
видимата област на 
електромагнитния спектър. 
Изследването е проведено с 

апарат Canon 1100D. 

 

Получени са данни за наличие 

на различни видове сини 

пигменти и за разпрос-

транението им в изследвания 

фрагмент. 

 
 
 
 
 

Изображенията са 

изготвени от НХА. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 

дейности на движими културни ценности 

 

Вид дейност: 
 

Консервация и реставрация на археологически находки, 
картини, икони, етнографски обекти, документи и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
НИМ Александър Вътов 

a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

НАИМ - БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова 
lab@naim.bg 
029882406 

ИЕФЕМ - БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова 
iglika.mishkova@iefem.bas.bg 
0879807947 

 
НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

 
доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

 

mailto:a.vatov@historymuseum.org
mailto:lab@naim.bg
mailto:iglika.mishkova@iefem.bas.bg
file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Ре-реставрация на акинака от могила Яланджа 
тепе край с.Полско Косово, Русе 

 

Акинака е собственост на РИМ – Русе. Извършена е повторна 
реставрация на предмета.  
- Извършен е оглед на състоянието на предмета. 
- Извършено е рентгеографско изследване. 
-  Изготвено е предложение за консервация и 
реставрация. 
- Проведена е консервация и реставрация на експоната 
включваща механично отстраняване на гипсовата 
възстановка с помощта на микромотор Marathon 3 и с 
подходящи за целта накрайници. Изградени са 
възстановки на участъците с липсващи фрагменти. Обекта 
е инхибиран, изсушен във вакум сушилня, нанесени са 
ретуши и финално покритие.  

Реставрацията на акинака е 

приключена и е съпътствана от 

писмена и фото документация. 

Предмета е част от временна 

изложба „Време, материя и 

дух – Реставрацията в НАИМ-

БАН“. 

 

  
 
 

Консервацията и реставрацията на експоната е извършена в 
НАИМ-БАН за РИМ – Русе и във връзка с временна изложба 
„Време, материя и дух – Реставрацията в НАИМ-БАН“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Консервация на статуя на Атина  

 

- извършен е оглед на състоянието на 
обекта; 
- изготвен е план за консервация; 
- извършена е консервация на 
експоната включваща обработка на 
каменната повърхност с компреси, 
почистваща система Poseidon и 
ултразвуков скалер WOODPECKER 
UDS-K; 
- изработен е постамент за 
скулптурата. 

Консервацията е приключена и 

е съпътствана от писмена и 

фото документация.   

 

 

 

Консервацията и 

реставрацията на каменната 

статуя е извършена в НАИМ-

БАН за изложба „Време, 

материя и дух – 

Реставрацията в НАИМ-БАН“.  
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Консервация на статуетка на Дионис 

         

- извършен е оглед на със-
тоянието на обекта; 
- изготвен е план за 
консер-вация; 
- проведена е консервация 
на експоната включваща 
обработка на каменната 
повърхност с компреси, 
почистваща система 
Poseidon и ултразвуков 
скалер WOODPECKER UDS-
K. 

 
Консервацията е приключена и е 

съпътствана от писмена и фото 

документация.  

 

 

 

Консервацията на статуетката 

е извършена в НАИМ-БАН за 

изложба „Време, материя и 

дух – Реставрацията в НАИМ-

БАН“.  
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Изложба „Време, материя и дух – 
Реставрацията в НАИМ-БАН“ и издаване на 

каталог към изложбата 

 

Реализирана е изложба 
„Време, материя и дух – 
Реставрацията в НАИМ-
БАН“ с експонати от 22 
музея от стараната. Пред-
ставянето на изложбата е 
съпътствано с издаването 
на каталог. Каталог е 
разделен на три части. 

Началото – посветено на част от видните 
личности и основоположници на 
реставарционната дейност в България и 
проследява създаването и развитието на 
Ателието за консервация и реставрация към 
Народния музей до формирането му в 
Лаборатория за анализи, консервация и 
реставрация към НАИМ-БАН.  
Настоящето - акцентира върху съвременната 
консервационна и проучвателна дейност на 
ЛАКР към НАИМ-БАН.  

 

 

Каталожна част е разделена на две: представяне на всеки експонат със 
снимка и кратка анотация и състоянието на всеки предмет преди и 

след реставрация.Реализирането на изложбата и издаването на 
каталог към нея е свързано с дейността на НАИМ-БАН по 
научноизследователски проект ИНФРАМАТ. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Реставрация на каликс-купа  

 

- извършен е оглед на 
състоянието на 
предмета; 
-  изготвен е план за 
консер-вация и 
реставрация; 
- проведена е 
консервация и 
реставрация на 
експоната. 

Реставрацията на каликс 

купата е приключена и е 

съпътствана от писмена и 

фотодокументация. 

Експоната е част от временна 

изложба „Време, материя и 

дух – Реставрацията в НАИМ-

БАН“.  

Консервацията и реставрацията на сребърна каликс-купа 
е извършена в НАИМ-БАН за временна изложба „Време, 
материя и дух – Реставрацията в НАИМ-БАН“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Консервация на каменни паметници 

 

 

- извършен е оглед на състоянието на 
обектите; 
- изготвен е план за консервация; 
- извършена е консервация на 
експонатите включваща обработка на 
каменната повърхност с компреси, 
почистваща система Poseidon и 
ултразвуков скалер WOODPECKER 
UDS-K; 
- изработени са постаменти за 
статуетките. 
 

Консервацията е 

приключена и е 

съпътствана от писмена и 

фото документация.  

 

 

Консервацията и 

реставрацията е 

извършена в НАИМ-БАН 

за временна изложба 

„Време, материя и дух – 

Реставрацията в НАИМ-

БАН“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Консервация на каменни капители от Дебелт 
 

  
 

   

- извършен е оглед на 
състоянието на 
обектите; 
- Изготвен е план за 
консервация;  
- проведена е 
консервация на 
експонатите включваща 
обработка на каменната 
повърхност с компреси 
и последваща 
обработка с почистваща 
система Poseidon.  

  

Консервацията е 

приключена и е 

съпътствана от 

писмена и фото 

документация.  

 

 
Консервацията и реставрацията е извършена в НАИМ-
БАН за изложба „Време, материя и дух – 
Реставрацията в НАИМ-БАН“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Реставрация на фрагмент от антична 
подова мозайка от Стара Загора 

 

Мозаечния фрагмент е 
собственост на РИМ – Стара 
Загора. Извършена е повторна 
реставрация на мозайката и 
оглед на състоянието на обекта. 
Изготвено е предложение за 
консервация и реставрация. 
Извършена е консервация на 
експонатите включваща 
обработка на каменната 
повърхност с компреси, 
почистваща система Poseidon и 
ултразвуков скалер 
WOODPECKER UDS-K. 

Реставрацията на мозайката 

е приключена и е 

съпътствана от писмена и 

фото документация.  

Извършена в НАИМ-БАН 

за РИМ – Стара Загора и 

във връзка с изложба 

„Време, материя и дух – 

Реставрацията в НАИМ-

БАН“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

„Отзвуци. Христо Берберов и неговото 
наследство“ 

 
 

 

 

Картината е собственост на 
Националния етнографски 
музей и е предоставена по 
договор на „ГАЛЕРИЯ 
ЛОРАНЪ“ ЕООД. 
Оптичен анализ на 
характеристиките на 
живописен слой: 

 оценка на състоянието на културната ценност; 

 оредложение за консервация и реставрация на обекта;  

 приключен първи етап от консервацията на обекта; 

 оригиналът е приведен в експозиционен вид; 

 експониране на оригинала. 

Изследванията са извършени в ателие на ИЕФЕМ-БАН, 
съвместно с ИОХЦФ-БАН по проект на „ГАЛЕРИЯ ЛОРАНЪ“. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Изследване и консервационно-реставрационна 
работа на картини на П.Морозов за Софийска 

градска художествена галерия 
 

 

 изготвено 
предложение за 
консервация и рес-
таврация на 
обектите; 

 приключена 
консервацията на 
обектите; 

 подготовка на 
експозиционна 
документация. 

Оригиналите са приве-

дени в експозиционен 

вид и са експонирани. 

 

Изследване за СГХГ, извършена от ИЕФЕМ – БАН. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

Поръчка от Неврокопска митрополия, 
реставрация и анализи на образци 

 

Извършено 
изследване на 
живописен слой,  
иконографско 
проучване и  
реставрация на 
обектите. 
 

 
Изследването е проведено с 
апарат Waldner Walk in 
KERN OCD882. 

 

Изследване извършено от 

ИЕФЕМ – БАН. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на движими културни ценности 

 
Обработка на фрагменти от кост 

 

 

 
Изследването е 
проведено с апарат 
KERN OCD882 
Ultrasonic cleaning 
device “Conservation-
Art Piezo”.  
С метода на 
ултразвуково 
почистване могат да 
бъдат разкрити фини 
детайли без да се 
нарани повърхността 
на предмета.  

Разкриване на детайли и 

заснемане на образци от 

кост. Оптичен анализ 

фрагмент от кост и заснемане 

на резултата с помощта на 

дигитална камера и 

прилежащ микроскоп. 

 
 

Услуга от ИЕФЕМ за Национален природонаучен музей 
– БАН. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на на движими културни ценности 

Обеззаразяване, анализ на тъкани, консервация 
и реставрация на облекло 

 

 
Фумигация в химическа камина на 

предмети от текстил.  

Материали на Питър 
Скип и Рандъл 
Бейкър, които след 
обработка са 
изпратени като 
дарение на 
Националния 
етнографски музей. 

Консервационно-реставрационни 
намеси и възстановяване на основата 
и вътъка на тъканта. 

 
Престилка с вълненик – външен 

заявител – частно лице. 

 

Услуга от ИЕФЕМ-БАН  за частни лица и за нуждите на 
Националния етнографски музей. 
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Комплексни консервационно-реставрационни 
дейности на на движими културни ценности 

Анализ тъкани и консервация и реставрация 

  

Оптичен анализ на влакна от обект, по заявка на Къща-музей 
Гео Милев, гр. Стара Загора. 

 

Плащеница, Исторически 
музей, Поморие – 
възложител на 
изследване и 
консервационно-
реставрационна работа. 
 
Оптичен анализ на 
характеристиките на 
тъканите. 

 

Услуга от ИЕФЕМ-БАН за нуждите на културни 
институции в страната. 
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Изготвяне на предписания, програма и 
методология за изпълнение на 
консервационно-реставрационни дейности 

 
 

Отнася се за: 
 
Движими и недвижими културни ценности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институция и лице за контакт: 

НАИМ - БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова 
lab@naim.bg 
029882406 

НИМ Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

ИЕФЕМ - БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова 
iglika.mishkova@iefem.bas.bg 
0879807947 

НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

 

mailto:lab@naim.bg
mailto:a.vatov@historymuseum.org
mailto:iglika.mishkova@iefem.bas.bg
file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Изготвяне на предписания, програма и 
методология за изпълнение на 
консервационно-реставрационни дейности 

 
Проучване, консервация и реставрация на 

стенописна украса - параклис „Св. 
Преображение Господне“ в манастир „Св. Вмчк. 

Георги – Зограф“, Света Гора, Атон 

 
ДЕЙНОСТИ 

 оценка на състоянието на културната ценност;  

 изяснени са технико-технологичните особености на 
зографията; 

 оценка на микробиологията в обекта; 

 изготвено предложение за консервация и реставрация на 
обекта; 

 тестови консервационни намеси. 

Проучване, консервация и реставрация, извършени от 
ИЕФЕМ – БАН. 
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Изготвяне на текстова, графична и фото-
документация.  
Подготовка на документация за изложби 

 
 

Вид дейности: 
 
 Заснемане, описание и документиране на движими и 

недвижими културни ценности. 

 Изготвяне на протоколи за състояние на паметниците и 
предписания за опаковане и транспорт. 
 

 
 
 
 
 
 

Институция и лице за контакт: 
НАИМ - БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова 

lab@naim.bg 
029882406 

НИМ  Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

ИЕФЕМ - БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова 
iglika.mishkova@iefem.bas.bg 
0879807947 

НХА -Катедра  
„Реставрация“ 

доц. Стефан Белишки 
stefan_belishki@yahoo.com 
0878311087 

  

mailto:lab@naim.bg
mailto:a.vatov@historymuseum.org
mailto:iglika.mishkova@iefem.bas.bg
file:///D:/NIM/KonsorciumINFRAMAT/period_2019-2020/stefan_belishki@yahoo.com
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Оценка на автентичността и идентификация на 
археологически и етнографски движими 
културни ценности 

 

Вид анализ: 
 

     Оценка на автентичност и идентификация по смисъла на ЗКН - 
определяне на материално свидетелство на движими обекти, 
съответстващи на критериите за културна ценност, чрез  
недеструктивни методи на изследване и с помощта на 
микроскопски анализ и определяне технологията на 
изработка. Методите за оценка на автентичността на 
културните ценности се избират в зависимост от 
индивидуалните характеристики на паметниците. Използва се 
набор от физични, физико-химични, археометрични, 
стилистични и други методи за анализ.   

 
 
 

 
 

Институция и лице за контакт: 
НАИМ - БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова 

lab@naim.bg 
029882406 

НИМ Александър Вътов 
a.vatov@historymuseum.org 
029557604134 

ИЕФЕМ - БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова 
iglika.mishkova@iefem.bas.bg 
0879807947 

  

mailto:lab@naim.bg
mailto:a.vatov@historymuseum.org
mailto:iglika.mishkova@iefem.bas.bg
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Електронна база данни – 
Енциклопедия Древна Тракия и траките 

Достъп и услуги: 
 статии и изображения, отнасящи се до историята и културата 

на Древна Тракия и траките, както в Югоизточна Европа, така 
и в Северозападна Мала Азия. Електронната база данни е 
създадена на основата на изворови източници от всякакво 
естество: антична литература, епиграфски, археологически и 
други паметници. 

 документите са групирани в рубриките:  

 История; Царе; Държавност; Език и надписи; Тракийски 
орфизъм; Религиозност; Съкровища; Сакрална архитектура; 
Траките и морето; Антични автори; Карти 

 Консултации и писмени справки по исторически теми: 
Тракология, Стара история (Гърция, Рим, Египет), Късна 
античност, Византия, Средновековна обща история, 
Средновековна история на Балканите, Балканите 15. – 19. в., 
култура на Балканите от Античността до днес, модерни 
Балкани, Съвременни Балкани. 

 Изготвяне на библиографски справки по конкретни теми. 

  Методическа и авторска помощ от учени специалисти за 
подготовка на изложби и каталози. 

www.thracians.net 
 

 
Институция и лице за контакт: 
ИБЦТ - БАН гл. ас. д-р Ружа Попова 

ruja.popova@gmail.com, 
0898609289 

 

http://www.thracians.net/
mailto:ruja.popova@gmail.com


126 

За допълнителна информация: 

Интернет-страница на ИНФРАМАТ 
http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-
infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php  
 
Координатор на ИНФРАМАТ 
Координатор на Модул 1   
проф. дхн Весела Цакова 
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”-БАН 
София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 11 
Тел.: 029792557 
tsakova@ipc.bas.bg 
www.ipc.bas.bg 
 
Координатор на Модул 2 
доц. д-р Христо Попов 
Национален археологически институт с музей -БАН 
София, ул. „Съборна“ 2 
Тел.: 029882406 
director@naim.bg  
www.naim.bg   
 
Офис на ИНФРАМАТ 
Милена Протич 
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”-БАН 
София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 11, стая 414 
Тел.: 0888194302 
inframat@ipc.bas.bg 
  

http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php
http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php
mailto:tsakova@ipc.bas.bg
http://www.ipc.bas.bg/
mailto:director@naim.bg
http://www.naim.bg/
mailto:inframat@ipc.bas.bg
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Модерна изследователска 

инфраструктура  

в услуга на индустрията, 

културата и технологичното 

развитие 
 


